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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 227/2015 

Σήµερα 23/07/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, 
Ναυτιλίας και Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα 
µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. οικ. 146477/17-7-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 17-07-2015 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από 
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συµβούλους. 

Θέµα 2ο 

Έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ) της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα πέντε (85) παρόντων Περιφερειακών 
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:  
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), 
Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) 
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή 
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης 
Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος 
Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, 
Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου 
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης 
Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη 
Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, 
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, 
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, 
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος 
Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, 
Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού 
Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - 
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς 
Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεταξά Ειρήνη, 
Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), 
Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, 
Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, 
Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου 
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου 
Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή 
(Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, 
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη 
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αποστολοπούλου Μαλάµω, ∆ηµοπούλου Ελένη, 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη 
(Καίτη), Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουµουτσάκος Γεώργιος, 
Μαντούβαλος Πέτρος, Μεθυµάκη Άννα, Νικηταρά Φωτεινή, Παπαδηµητρίου - 
Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
  
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  
Ελένη Σκληβανίτη και Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στην Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Καλλιόπη 
Σταυροπούλου, η οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ 
αριθµ. 3755/16-7-2015 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί µε την πρόσκληση και έχει 
ως εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/04.06.2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης», 

2. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α – 27/12/2010) «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση 
Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 249Β – 04/11/2011),  

3. Την από 20/05/2015 σύµβαση µεταξύ της ΕΥ∆ Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 

και της εταιρείας ΗΡΩΝ Σύµβουλοι. 

4. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014 – 

2020, 

5. Το από 23-05-2014 [εκτελεστική απόφαση 3542 (C) 2014] εγκεκριµένο 

Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, 

6. Το από 18-12-2014 [εκτελεστική απόφαση 10170 (C) 2014] εγκεκριµένο 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) «Αττική 2014-2020», 

7. Την αιρεσιµότητα Τ09.1: Η ύπαρξη και η εφαρµογή εθνικού στρατηγικού 

πλαισίου πολιτικής για τη µείωση της φτώχειας µε στόχο την ενεργητική ένταξη των 

ατόµων που είναι αποκλεισµένα από την αγορά εργασίας σύµφωνα µε τις 

κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση – Κριτήριο 6 / ∆ράση: Εξειδίκευση 

Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Την υπερψήφιση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 

(ΠΕΣΚΕ) της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνηµµένο κείµενο. 

 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

  

Εγκρίνει την Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ) της 
Περιφέρειας Αττικής όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνηµµένο κείµενο που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Ι. Μεγάλης, Π. Μουλιανάκης, Ε. Μπαρµπούρης, Α. Φωτόπουλος, 
Ε. Χρήστου – Γερµενή, Ι. Μανουσογιαννάκης, Χ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. 
Μπαλού, ∆. Κουτσούµπα και Φ. Νικολιδάκη. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ  

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ  
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

 
 

 

 

 

 

 
Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Φηώρεηαο 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

πζηεκηθή θαηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο – Οξηνζέηεζε 
ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ ζηα πεδία ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θηώρεηαο 

Έθδνζε 1.3 

Αζήλα, Ηνύιηνο 2015 
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Ζ παξνύζα κειέηε εθπνλήζεθε από ηελ ΖΡΩΝ ύκβνπινη κε ηελ επηζηεκνληθή 

ζπλδξνκή θαη εκπεηξνγλσκνζύλε ηνπΓξ. Καινγήξνπ ηακάηε, Δπίθνπξνπ 
Καζεγεηή Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο ζην Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην 
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1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο έρνπλ νδεγήζεη ζε κία 
αλζξσπηζηηθή θξίζε, ε νπνία ρξήδεη άκεζεο αληηκεηψπηζεο. Ο απνηειεζκαηηθφο 
ηξφπνο αληίδξαζεο εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηελ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, 
αιιά θαη απφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ θαηαγξαθή 
ησλ ζηνηρείσλ έρεη αλαδείμεη κία ζεκαληηθή αζηνρία,ησλ εθαξκνδφκελσλ έσο ζήκεξα 
πνιηηηθψλ, θαζψο φζν πην βαζηά είλαη ε θηψρεηα ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε παξέκβαζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαηαγξάθνληαη πνζνζηά αλεξγίαο θαη θηψρεηαο απφ ηα 
πςειφηεξα ζηε ρψξα, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο κίαο 
νινθιεξσκέλεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ 
Φηψρεηα (ΠεΚΔ). Ζ εμεηδίθεπζε ηεο ΠεΚΔ αμηψλεη ηε δεκηνπξγία ελφο 
«ζπζηήκαηνο», ην νπνίν βαζηδφκελν ζε έλαλ απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ ζρεδηαζκνχ, 
πινπνίεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, ζα παξάγεη Γξάζεηο – Πξνγξάκκαηα – 
Παξεκβάζεηο κε γλψκνλα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ αλφξζσζε ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ. 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πξνσζεί ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπλεθηηθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο δνκεκέλνπ κε εληαίεο αξρέο θαη απνθεληξσκέλεο πνιηηηθέο 
πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Πξνζεγγίδεη ην πξφβιεκα ζηε 
βάζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, κε κεηξήζηκνπο θαη νξαηνχο ζηφρνπο, ζε πξψην 
ρξφλν ηελ άκεζε αλάζρεζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο θαη ζε δεχηεξν ηελ νηθνλνκηθή 
αλάθακςε κε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθή αιιειεγγχε. 

Ζ παξνχζα αλαθνξά κε ηίηιν «πζηεκηθή θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο - 
νξηνζέηεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζην πεδίν ηεο 
θνηλσληθήο έληαμεο»απνηειεί ην Παξαδνηέν Α‟ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «χκβνπινο 
Τπνζηήξημεο ηεο ΔΓΑ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 2014-2020» θαη πινπνηείηαη κε ζηφρν ηελ 
απνηχπσζε θαη αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, κε ζπλνπηηθή νξηνζέηεζε 
ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

1.2 ΔΟΜΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ηεο ΔΤΓΔΠ 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ ηεο ΠεΚΔ πνπ ζα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ εζληθνχο θαη ππεξεζληθνχο πφξνπο (ηδίσο ην ΠΔΠ Αηηηθήο 
2014-2020). Δηδηθφηεξα, ε κειέηε δηαξζξψλεηαη ζηα αθφινπζα θεθάιαηα : 

 Κεθάιαην 1ν : Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, δνκή ηεο κειέηεο θαη νξηζκνί. 

 Κεθάιαην 2ν : Απνηχπσζε ησλ παξεκβάζεσλ ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο θαη ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ. Παξνπζίαζε ησλ αξρψλ θαη αμφλσλ ησλ Δζληθψλ ηξαηεγηθψλ 
Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Ρνκά. 

 Κεθάιαην 3ν : πλνπηηθή παξνπζίαζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ κε 
αλαθνξά ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

 Κεθάιαην 4ν : Καηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.Υσξηθή 
αλάιπζε ηεο θηψρεηαο ζε επίπεδν Γήκνπ θαη ΣΚ. Υαξηνγξαθηθή απνηχπσζε 
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δνκψλ θαη σθεινχκελσλ κε πξνζδηνξηζκφ θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νκάδσλ 
ζηφρνπ (ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πεδίνπ πνπ δηεμήγαγε ε 
ΔΤΓΔΠ ην 2014). 

 Κεθάιαην 5ν : Οξηνζέηεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ θνηλσληθήο 
έληαμεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΠΔΠ Αηηηθήο θαηά ηελ Πξνγξακκαηηθή 
Πεξίνδν 2014-2020 κε δηαθξηηή αλαθνξά ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ελζσκάησζε 
ησλ Ρνκά. Αξρηθή δηαηχπσζε πιαηζίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο κε 
ζρεδηαζκφ ησλ ππιψλσλ θη εθπφλεζε ησλ αμφλσλ κε δηαθξηηή αλαθνξά ζηελ 
έληαμε ησλ Ρνκά. 

ην πιαίζην απηφ, ε κεζνδνινγία εθπόλεζεο ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλεη ηηο 
αθφινπζεο ηερληθέο: 

 Έξεπλα πεδίνπ κε αληηθείκελν ηελ απνηχπσζε ησλ πθηζηάκελσλ παξεκβάζεσλ 
ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. 

 Έξεπλα γξαθείνπ κε αληηθείκελν ηε δηαγλσζηηθή αλάιπζε ηνπ πξνθίι ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο έληαμεο  

 Έξεπλα γξαθείνπ κε αληηθείκελν ηελ αλάιπζε πεγψλ θαη δεδνκέλσλ γηα ην 
ζεζκηθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ ππφβαζξν ησλ παξεκβάζεσλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο έληαμεο  

 πγθξηηηθή έξεπλα κε αληηθείκελν ηελ θαηαγξαθή δηεζλψλ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα 
ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ Πεξηθεξεηαθψλ ηξαηεγηθψλ Κνηλσληθήο Έληαμεο  

 Έξεπλα γξαθείνπ κε αληηθείκελν ηελ αλάιπζε πεγψλ θαη δεδνκέλσλ γηα ην 
ζεζκηθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ ππφβαζξν ησλ παξεκβάζεσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζρέζε κε ηελ ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο 
έληαμεο  

 Αλάπηπμε θαη ηεθκεξίσζε κνληέισλ γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζρεηηθψλ αμφλσλ 
δξάζεο. 

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο έρνπλ πιήμεη ηδηαίηεξα ηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο. Δλδεηθηηθά, ε αλεξγία ζηελ Αηηηθή έρεη πιήμεη 535.500 άηνκα, θάηη πνπ 
αλαινγεί ζην 39,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ ηεο ρψξαο. Οη καθξνρξφληα άλεξγνη 
αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 350.000 άηνκα ή ην 65% ησλ αλέξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο1. Σν 

ζηνηρείν απηφ δείρλεη, αλάκεζα ζε άιια, ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο δηαξζξσηηθήο 
αλεξγίαο2, θάηη πνπ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ην εξγαηηθφ θαη ην αλαπηπμηαθφ 

δπλακηθφ ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο. Ζ αχμεζε ηεο δηαξζξσηηθήο αλεξγίαο, 
επηδξά αξλεηηθά ζηνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ηδηαίηεξα 
φζνλ αθνξά ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ. πληζηά δε ηε βαζηθή αηηία γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο αλζξσπηζηηθήο 
θξίζεο, γηα απηφ άιισζηε ε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ε βειηίσζε ηεο εηζνδεκαηηθήο 
θαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ απνηεινχλ βαζηθέο 

                                                

1E2020 (COM (2014) 130/4-3-2014).  
2 Γεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ είλαη άλεξγνη γηα πεξηζζφηεξν 
απφ έλα ή/θαη δχν ρξφληα, ε αλεξγία έρεη κεηαηξαπεί απφ θπθιηθή ζε δηαξζξσηηθή.  
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πξνυπνζέζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο. Δπηπξφζζεηα, αχμεζε παξαηεξείηαη θαη ζην 
πνζνζηφ ηεο θαηεγνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο, 
θαζψο, απφ ηε κία, νη απνδνρέο ηνπο ζπκπηέδνληαη θαη ζπξξηθλψλνληαη θαη, απφ ηελ 
άιιε, ε ζπλερήο θνξνινγηθή επηβάξπλζε κεηψλεη ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε. 

Σα ηειεπηαία πέληε (5) έηε, ε πηνζέηεζε εμαηξεηηθά θηιφδνμσλ 
εκπξνζζνβαξψλπξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο, νδήγεζε ζε βαζηά χθεζε ηελ νηθνλνκία 
κε δξακαηηθέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο. ινη νη θνηλσληθνί δείθηεο θαη θπξίσο ε 
θηψρεηα, ε παηδηθή θηψρεηα, ε αλεξγία θαη ε λεαληθή αλεξγία επηδεηλψζεθαλ 
δξακαηηθά. χκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ θαηά ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2014 ην πνζνζηφ 
αλεξγίαο ήηαλ 26,6%, ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αλήιζε ζε 1.280.101, ε αλεξγία ησλ 
λέσλ 15-24 αλήιζε ζε 52%, πνιιά λνηθνθπξηά είλαη πιένλ ρσξίο θαλέλαλ 
εξγαδφκελν θαη ρσξίο πφξνπο. πλνιηθφηεξα ε κείσζε ησλ απνδνρψλ θαη ησλ 
εηζνδεκάησλ έρεη απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ θησρψλ εξγαδφκελσλ ηελ ζηηγκή πνπ ε 
ρψξα παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ ζηελ 
Δπξσδψλε. Ζ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηε Eurostat, βξίζθεηαη ζηε ρεηξφηεξε ζέζε ζηελ 
ΔΔ-28 φζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο. πγθαηαιέγεηαη επίζεο ζηελ νκάδα ησλ 
ρσξψλ κε ηελ κεγαιχηεξε θηψρεηα (23,1%). εκαληηθή δηάζηαζε ηεο θηψρεηαο 
απνηειεί θαη ε αχμεζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο πνπ ην 2013 ήηαλ 28,8%, ελψ πςειά 
πνζνζηά θηψρεηαο αληηκεησπίδνπλ ηα κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά, ηα πνιπκειή 
λνηθνθπξηά, νη κε νηθνλνκηθά ελεξγνί θαη νη ειηθησκέλνη. Μεγάιν κέξνο ηνπ 
πιεζπζκνχ αδπλαηεί λα θαιχςεη βαζηθέο αλάγθεο. Οη δείθηεο απηνί ζήκεξα έρνπλ 
επηδεηλσζεί κε βάζε ηε ζπλερηδφκελε θξίζε. 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε θξίζε έπιεμε πεξηζζφηεξν ηα ρακειά θαη κεζαία 
εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί δξακαηηθά ε 
θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. Έρνπλ δηαπηζησζεί ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 
ζηε ζχλζεζε ηεο θηψρεηαο, θαζψο ππάξρεη αχμεζε ησλ θησρψλ αλέξγσλ, ησλ 
αιινδαπψλ θαη εξγαδφκελσλ θησρψλ, ελψ ζεκαληηθά πςειφηεξα είλαη ηα πνζνζηά 
θηψρεηαο γηα ηα λνηθνθπξηά κε έλα ή/θαη δχν παηδηά. Δίλαη επίζεο ζαθέο, φηη ε θξίζε 
έρεη εληείλεη ηηο ελδνπεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο. Ζ θηψρεηα, άιισζηε, δεκηνπξγεί φρη 
κφλν θνηλσληθέο αληζφηεηεο, αιιά θαη ρσξηθέο δηαθνξέο. 

Ζ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο - ραξηνγξάθεζε ηεο θηψρεηαο, έθηαθηεο 
αλάγθεο, ππάξρνπζεο δνκέο θαη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο – είλαη επηβεβιεκέλε. Ζ 
επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, αθελφο, απφ ηελ κέηξεζε 
ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο θαη, αθεηέξνπ, απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ κέρξη ζήκεξα 
δνκψλ θαη πνιηηηθψλ. Γειαδή, πξέπεη λα γίλεη εληνπηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ 
ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο, ηεο θνηλσληθήο 
έληαμεο θαη ηεο θηψρεηαο, ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ηεο ζηέγαζεο, ηεο 
εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ησλ 
πνιηηηθψλ πξφλνηαο, ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 
θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ. 

1.4 ΣΟ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΗ ΥΣΩΦΕΙΑ 

Με ηνλ φξν θηώρεηα αλαθεξφκαζηε ζηεζηέξεζε επαξθψλ αγαζψλ θαη ζηελ 
αδπλακία ελφο αηφκνπ ή/θαη λνηθνθπξηνχ λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο. Δίλαη, 
επνκέλσο, ζαθέο φηη ε θηψρεηα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα, θαζψο ρξεηάδνληαη 
θάπνηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο σο πξνο ην πνηα αγαζά ζεσξνχληαη 
απαξαίηεηα θαη πνηεο αλάγθεο ραξαθηεξίδνληαη σο βαζηθέο. Ζ επηζηεκνληθή 
ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ην πνηα θξηηήξηα πξνζδηνξίδνπλ ην θαηψθιη ηεο θηψρεηαο 
είλαη έληνλε. Έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο νηθνλνκνιφγνπο πνπ αζρνιείηαη κε ηα 
θαηλφκελα ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ν λνκπειίζηαο 
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AmartyaSen (1987), πξνζεγγίδεη ηελ θηψρεηα σο πνιπδηάζηαην θαηλφκελν, 
ζεσξψληαο θησρνχο φζνπο ζηεξνχληαη βαζηθψλ δπλαηνηήησλ θαη δηθαησκάησλ3.  

Ζ θηψρεηα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κεηξάηαη ζε ρξήκαηα θαη αληαλαθιά ηνπο θαηά 
θεθαιήλ δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο κηαο ρψξαο. Ζ έλλνηα ηεο θηψρεηαο 
ρσξίδεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: 

 σο απφιπηε θηψρεηα νξίδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη κε ιηγφηεξν 
απφ έλα θαζνξηζκέλν πνζφ δνιαξίσλ αλά εκέξα. Ζ δεκνθηιέζηεξε ζηαηηζηηθή 
ηνπ είδνπο (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα), είλαη ην 
πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη κε ιηγφηεξν απφ έλα δνιάξην αλά εκέξα, ζε 
ηηκέο ηνπ 1985. Ηδαληθφ πνζνζηφ ηεο απφιπηεο θηψρεηαο είλαη ην 0%. Ο 
ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αλαπηπζζφκελεο 
ρψξεο. 

 σο ζρεηηθή θηψρεηα νξίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ζε κηα ρψξα πνπ δνπλ κε 
εηζφδεκα θαηψηεξν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ ηνπ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο 
(ζπλήζσο 50%) ζηελ ρψξα. Γειαδή αλ ην πνζνζηφ είλαη 50% θαη ην δηάκεζν 
εηζφδεκα 10.000 δνιάξηα, ν δείθηεο θηψρεηαο είλαη ν αξηζκφο αηφκσλ πνπ δνπλ 
κε ιηγφηεξν απφ 5.000 δνιάξηα εηεζίσο, δηαηξεκέλνο δηα ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. 
Ο νξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. 
Ζ ζρεηηθή θηψρεηα είλαη θαη ν πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνο φξνο ζηηο 
ζηαηηζηηθέο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ φπνπ θαη ζπρλά ιαλζαζκέλα ηαπηίδεηαη κε 
ηνλ δείθηε  απφιπηεο θηψρεηαο. 

ηελ ΔΔ ε ζρεηηθή θηψρεηα νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη κε 
εηζφδεκα ρακειφηεξν απφ 60% ηνπ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο ζηελ ρψξα. ηελ Διιάδα 
απηφ ην πνζνζηφ ππεξβαίλεη ην 20%. ηελ Δπξψπε ησλ 28, πεξίπνπ 123 
εθαηνκκχξηα άηνκα δνπλ ζην φξην ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 
απφ ηα νπνία 65,1 εθαηνκκχξηα είλαη γπλαίθεο θαη 58,8 εθαηνκκχξηα είλαη άλδξεο. Ζ 
Βνπιγαξία ζπγθεληξψλεη ηε ζιηβεξή πξσηηά κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ θηψρεηαο 
(49,4% γηα ηηο γπλαίθεο θαη 46,5% γηα ηνπο άλδξεο), ελψ ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ 
ζπλαληάηαη θαη ζηελ ρψξα καο πνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ 4ε ζέζε πίζσ απφ Ρνπκαλία 
θαη Λεηνλία. 

Σν 19% ησλ γπλαηθψλ κε παηδηά θαη ην 17% ησλ αλδξψλ κε παηδηά αληηκεησπίδνπλ 
ηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο ζηελ Δ.Δ., ελψ νη κεηαλάζηξηεο θαη νη κεηέξεο 
κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ είλαη πεξηζζφηεξν επάισηεο ζηε θηψρεηα. Υαξαθηεξηζηηθά 
αλαθέξεηαη φηη ην 57% ησλ αλχπαληξσλ κεηέξσλ θαη ην 52% ησλ κεηαλαζηξηψλ ζηελ 
Διιάδα αληηκεησπίδνπλ πςειφ θίλδπλν λα βξεζνχλ ζε θαζεζηψο έλδεηαο. Σα 
πνζνζηά ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ηεο Δ.Δ. ζε θίλδπλν θηψρεηαο πνηθίιινπλ αλά 
ρψξα.  

Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο επεξέαζαλ αλαπφθεπθηα θαη ηνπο θξαηηθνχο 
θνξείο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηα Κξάηε-Μέιε ηεο Έλσζεο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη 
πεξηπηψζεηο ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Διιάδαο, φπνπ ζηελ πξψηε θαηαξγήζεθε ην 
Τπνπξγείν Ηζφηεηαο θαη ζηε δεχηεξε έρνπκε ηε δξαζηηθή ζπξξίθλσζε ηνπ 
νξγαλνγξάκκαηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ. 

                                                
3

Υσξηθέο Αληζφηεηεο Δηζνδήκαηνο, Αλάπηπμεο θαη Φηψρεηαο ζηελ Διιάδα. Πξφγξακκα 
Δπηζηεκνληθψλ Μειεηψλ: Κνηλσθειέο Ίδξπκα Ησάλλε . Λάηζε. Καινγήξνπ, . θ.ά. (2011). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1985
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF_%CE%95%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A6%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF_%CE%95%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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2 ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ 

ΣΗ ΥΣΩΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΝΙΟΣΗΣΩΝ 

2.1 ΠΟΛΙΣΙΚΕ Ε ΔΙΕΘΝΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ε δηεζλέο πεξηβάιινλ θαηαγξάθνληαη απνθάζεηο ζηαζκνί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. πγθεθξηκέλα:  

 Ζ «πλαίλεζε ηνπ Μνληεξέη»: πηνζεηήζεθε, ζηηο 22 Μαξηίνπ 2002, ζηε χλνδν 
ηεο Οινκέιεηαο ηεο Γηεζλήο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηε Υξεκαηνδφηεζε ηεο 
Αλάπηπμεο πνπ έιαβε ρψξα ζηελ νκψλπκε πφιε ηνπ Μεμηθφ. Σν θείκελν αθνξά 
έμη βαζηθνχο άμνλεο παξέκβαζεο, δίρσο φκσο λα έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα γηα 
ην χςνο ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ ζα ρνξεγεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
θησρψλ ρσξψλ:  

► Απειεπζέξσζε εζληθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεγψλ.  

► Απειεπζέξσζε δηεζλψλ πεγψλ.  

► Αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ.  

► Δλίζρπζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 
αλάπηπμε.  

► Διάθξπλζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο.  

► Δλίζρπζε ηεο ζπλνρήο ησλ δηεζλψλ λνκηζκαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 
εκπνξηθψλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο.  

 Γηαθήξπμε ηεο Ρώκεο:  πξφθεηηαη γηα ηε Γηαθήξπμε θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο 
μελνθνβίαο πνπ ππεγξάθε, ην επηέκβξην ηνπ 2013, απφ ηνπο εθπξνζψπνπο 
ησλ 17 θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηε χλνδν ηεο Ρψκεο. Ζ 
Γηαθήξπμε ηεο Ρψκεο θάλεη αλαθνξά ζηα ηδεψδε ηνπ επξσπατθνχ αλζξσπηζκνχ 
πνπ ζα πξέπεη λα δηαθπιαρζνχλ: «είλαη επείγνπζα αλάγθε λα θάλνπκε 
πξαγκαηηθφηεηα φιεο ηηο ππνζρέζεηο γηα Γεκνθξαηία θαη φιεο ηηο αμίεο ηνπ 
επξσπατθνχ Οπκαληζκνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαθπιάμνπκε ζηε κλήκε ηηο 
ζθαγέο πνπ πξνθιήζεθαλ ιφγσ ξαηζηζκνχ ή μελνθνβίαο θαη ζεκεηψζεθαλ ζηελ 
Ηζηνξία θαη λα δηαηεξήζνπκε ηε κλήκε απηή δσληαλή. Γίλεηαη, επίζεο, κλεία ζηελ 
Παγθφζκηα Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, ζηε Γηεζλή χκβαζε 
γηα ηελ Καηάξγεζε θάζε Μνξθήο Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ, ζηνλ Υάξηε 
Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, θαη ππνγξακκίδεηαη φηη «παξά ηελ πξαγκαηηθή 
πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ζηα θείκελα θαη ζηελ εμέιημε ηεο Κνηλσλίαο, πνιινί 
πνιίηεο είλαη αθφκε ζχκαηα δηαθφξσλ κνξθψλ ξαηζηζκνχ, θπιεηηθψλ 
δηαθξίζεσλ, μελνθνβίαο θαη ηεο κηζαιινδνμίαο πνπ ζπλδέεηαη κε απηά ηα 
θαηλφκελα».  

 Rio+20:  πξφθεηηαη γηα ηε Γηάζθεςε ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (20-22  
Ηνπλίνπ 2012), ε νπνία θαηέιεμε ζε έλα πνιηηηθφ θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ζαθή 
θαη πξαθηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Σα θξάηε κέιε 
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απνθάζηζαλ λα πξνσζήζνπλ κηα δηαδηθαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηφρσλ Αεηθφξνπ 
Αλάπηπμεο θαη λα ζπγθιίλνπλ κε ηελ κεηά ην 2015 αλαπηπμηαθή αηδέληα. 

2.1.1 Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

Ο.Η.Ε. 

Σν Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (O.H.E.) απνηειεί έλα παγθφζκην 
αλαπηπμηαθφ δίθηπν ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, έλαλ Οξγαληζκφ, ν νπνίνο 
ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε, κέζσ ηεο ζχλδεζεο ησλ ρσξψλ κε ηε γλψζε, ηελ εκπεηξία, 
θαη ηηο θαηάιιειεο πεγέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο ησλ ρσξψλ απηψλ λα 
εμαζθαιίζνπλ κηα θαιχηεξε δσή.Σν δίθηπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ζπλδέεη 
θαη ζπληνλίδεη ηηο δηεζλείο θαη ηνπηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηφρσλ ηεο 
Υηιηεηίαο,ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξσηαξρηθνχ ζθνπνχ ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο 
θαηά ην ήκηζπ έσο ην 2015. Σν Πξφγξακκα Αλάπηπμεο έρεη παξνπζία ζε εθαηφλ 
εμήληα έμη (166) ρψξεο ηνπ θφζκνπ  Πξφγξακκα Υηιηεηίαο Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ.Σν θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο απνηειεί ην βαζηθφ γελεζηνπξγφ θαη 
πνιιαπιαζηαζηηθφ αίηην ζνβαξψλ θηλδχλσλ θαζηζηψληαο επηζθαιή  ηελ αλάπηπμε 
θαη ηελ επεκεξία. 

Σν Πξφγξακκα ηεο Υηιηεηίαο, ην νπνίν μεθίλεζε ην 2002, κε πξσηνβνπιία ηνπ Γεληθνχ 
Γξακκαηέα ηνπ Ο.Ζ.Δ., σο έλα ζρέδην ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ επίηεπμεο ησλ 
ηφρσλ ηεο Υηιηεηίαο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο, ηεο πείλαο θαη ησλ αζζελεηψλ, 
πνπ επεξεάδνπλ δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Σν Πξφγξακκα εθηειέζηεθε απφ δέθα 
ζεκαηηθέο Οκάδεο Δξγαζίαο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο παξνπζίαζε ζρεηηθή αλαιπηηθή 
εηζήγεζε ηνλ Ηαλνπάξην 2005. πλνιηθά, νη Οκάδεο Δξγαζίαο απνηεινχλην απφ 
πεξηζζφηεξνπο απφ 250 εκπεηξνγλψκνλεο απφ φιν ηνλ θφζκν, ήηνη εξεπλεηέο, 
επηζηήκνλεο, πνιηηηθνχο θνξείο, εθπξνζψπνπο Μ.Κ.Ο., φξγαλα ηνπ Ο.Ζ.Δ., ζηειέρε 
απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
Σελ Δθζηξαηεία Πξνβνιήο ησλ ηφρσλ ηεο Υηιηεηίαο, ε νπνία, κέζσ ηεο 
πιεξνθφξεζεο, αθχπληζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, απνβιέπεη ζηελ 
ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ηφρσλ 
ηεο Υηιηεηίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ εμάιεηςε ηεο θηψρηαο κέρξη ην 2015. Ζ 
Δθζηξαηεία, ε νπνία μεθίλεζε ην 2002, πεξηιακβάλεη δξάζεηο, ηφζν ζε παγθφζκην 
φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

Δπηρεηξεζηαθέο δξάζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν, νη νπνίεο, κεηαμχ άιισλ, 
πεξηιακβάλνπλ έλα ζπλερή δηάινγν κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην Γηεζλέο 
Ννκηζκαηηθφ Σακείν, πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο, ηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο πάλσ ζε θξίζηκα δεηήκαηα 
φπσο ε ελζσκάησζε ησλ ηφρσλ ηεο Υηιηεηίαο ζηηο Δθζέζεηο ηξαηεγηθήο Μείσζεο 
ηεο Φηψρεηαο (PRSPs), ε ππξνδφηεζε κηαο δηαδηθαζίαο πξνβιεκαηηζκνχ θαη 
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ θάζε αξκφδην θνξέα θαη ηελ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ 
ΟΖΔ (U.N. Development Group) αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο πξνβνιήο ησλ ηφρσλ 
ηεο Υηιηεηίαο ζε πξνηεξαηφηεηεο, πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα ή επηκέξνπο δξάζεηο θαζψο 
θαη ε ηαρεία νινθιήξσζε θαη δηάδνζε ησλ αλαζεσξεκέλσλ θαη ελνπνηεκέλσλ 
Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ πξνο ηηο Δζληθέο Οκάδεο ζηα Ζλσκέλα Έζλε (U.N. 
Country Teams) γηα ηελ πξνεηνηκαζία Κνηλήο Αμηνιφγεζεο ηεο Υψξαο (Common 
Country Assessment) θαη ηνπ Πιαηζίνπ Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο ησλ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ (UN Development Assistance Framework). 

ε εζληθό επίπεδν, ν Ο.Ζ.Δ. επηθεληξψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θπξίσο ζε 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ππνζηεξίδνληαο ηηο ηνπηθέο εθζηξαηείεο πξνψζεζεο ησλ 
ηφρσλ ηεο Υηιηεηίαο, πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ αλεπηπγκέλα θξάηε. πγθεθξηκέλα:Ο 
έιεγρνο ζε εζληθφ επίπεδν ζπλίζηαηαη ζηελ έθδνζε πεξηνδηθψλ Δθζέζεσλ ζρεηηθά κε 
ηνπο ηφρνπο ηεο Υηιηεηίαο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ θαη αλαιχνπλ νπνηαδήπνηε 
ζρεηηθά ζηνηρεία. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ Δθζέζεσλ επηθνπξείηαη απφ ηηο Δζληθέο 
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Οκάδεο ζηα Ζλσκέλα Έζλε, κε ηελ ζπλεξγαζία φισλ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ 
(θπβεξλήζεηο, νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηδησηηθφο ηνκέαο θιπ) θαη 
αλάκεημε ησλ νξγάλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πεξηθεξεηαθψλ επηηξνπψλ, ηεο 
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, πεξηθεξεηαθψλ 
αλαπηπμηαθψλ ηξαπεδψλ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη δσξεηξηψλ ρσξψλ. 

Μειέηεο αλά ρψξα ζρεηηθά κε ηξαηεγηθέο, Δπελδχζεηο θαη Υξεκαηνδνηήζεηο, νη 
νπνίεο ζρεδηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη απφ ηηο Δζληθέο Οκάδεο ζηα Ζλσκέλα Έζλε, 
ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNDP) θαη 
ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε θπβεξλήζεηο, νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηελ 
Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη δσξήηξηεο ρψξεο.Δζληθέο 
Δθζηξαηείεο Πξνβνιήο ησλ ηφρσλ ηεο Υηιηεηίαο, ε δνκή ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη 
απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο ηηο εθάζηνηε ρψξαο. 
Δπηρεηξεζηαθέο δξάζεηο ζε εζληθφ επίπεδν (έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε, ζρεδηαζκφο 
εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Πιαίζην Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο ησλ 
Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNDAF), ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ βάζεη ησλ 
ζπιινγηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ UNDAF. 

2.1.2 Οργανισμός Οικονομικής υνεργασίας και Ανάπτυξης 

Ο.Ο..Α. 

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) αλαπηχζζεη 
δξάζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο 
βνήζεηαο πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ πξνσζνχλ 
ηελ πξάζηλε αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε κέζσ ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 
θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Σν αξκφδην φξγαλν ηνπ ΟΟΑ γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε 
ηελ ζπλεξγαζία κε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη ε Δπηηξνπή Αλαπηπμηαθήο 
πλεξγαζίαο (DAC).  

Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ ηα κέιε ηεο DAC ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηα εμήο:  

 Σελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ηελ ελεξγφ 
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.  

 Σε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζηε δηεζλή νηθνλνκία 
κέζσ ηεο δηεζλνχο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο.  

Τπφ απηφ ην πξίζκα, έρνπκε δχν ζρεηηθά πξφζθαηεο ζπλαληήζεηο ζηαζκνχο, πνπ 
ζηνρεχνπλ ζηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο βνήζεηαο έηζη ψζηε λα παξαρζνχλ θαιχηεξα 
απνηειέζκαηα.  

Ζ Γηαθήξπμε ησλ Παξηζίσλ (2005) γηα ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Βνήζεηαο 4 
απνηειεί κία έκπξαθηε πξνζπάζεηα, έλαλ νδηθφ ράξηε πνπ εδξάδεηαη ζηε δξάζε, 
έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο βνήζεηαο. Αλαθέξεηαη ζε κία ζεηξά 
ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πινπνίεζεο θαη εγθαζηδξχεη έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 
θαη αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαβεβαηψζεη φηη νη ρνξεγνί θαη απηνί 
πνπ ιακβάλνπλ ηε βνήζεηα θαζίζηαληαη ππφινγνη έλαληη ησλ δεζκεχζεσλ ηνπο. Ζ 
Γηαθήξπμε ηνπ Παξηζίνπ νξίδεη πέληε (5) ζεκειηψδεηο αξρέο: 

1. Ηδηνθηεζία: νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαζνξίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο γηα 
ηελ κείσζε ηεο θηψρεηαο, ηε βειηίσζε ησλ ζεζκψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
δηαθζνξάο. 

2. Δπζπγξάκκηζε: νη δσξήηξηεο ρψξεο επζπγξακκίδνληαη πίζσ απφ απηνχο ηνπο 
ζηφρνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηνπηθά ζπζηήκαηα.  

                                                
4http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm 
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3. Δλαξκφληζε: νη δσξήηξηεο ρψξεο ζπληνλίδνληαη, απινπνηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο  θαη 
κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηηο επηθαιχςεηο.  

4. Απνηειέζκαηα: νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη νη δσξήηξηεο αιιάδνπλ ηελ εζηίαζε 
ζηα αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκα.  

5. Ακνηβαία ινγνδνζία: δσξεηέο θαη εηαίξνη είλαη ππφινγνη (ινγνδνηνχλ) γηα 
αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα.  

Δλ ζπλερεία, ην 2008, έρνπκε ην Υξνλνδηάγξακκα Γξάζεο ηεο Άθθξα 
[AccraAgendaforAction (ΑΑΑ)], ην νπνίν απνηειεί ζπάλην παξάδεηγκα παγθφζκηαο 
ζπλεξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο Γηάζθεςεο, φπσο απηά απνηππψζεθαλ ζην 
Υξνλνδηάγξακκα Γξάζεο ηεο Άθθξα, θξίζεθαλ σο ηδηαίηεξα θηιφδνμα. Με ηελ ΑΑΑ 
πξνσζείηαη ε πινπνίεζε ησλ 5 αξρψλ ηεο Γηαθήξπμεο ησλ Παξηζίσλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα : 

 Καηακεξηζκφο εξγαζίαο: ζπλεξγαζία κε ρψξεο εηαίξνπο θαη άιινπο δσξεηέο, 
ψζηε λα ειαηησζεί ε γξαθεηνθξαηία ηεο βνήζεηαο θαη ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ. 
Πξνβιέπεηαη ε πηνζέηεζε ζρεηηθψλ δηεζλψλ θαλφλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ. 

 πζηήκαηα απνδεθηξηψλ ρσξψλ: γηα ηελ παξνρή ηεο βνήζεηαο ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ – εηαίξσλ ζαλ πξψηε επηινγή, 
παξά ηα ζπζηήκαηα ησλ δσξεηψλ. 

 Πξνβιεςηκφηεηα ηεο βνήζεηαο: νη δσξεηέο ζα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά 
κε ηελ πξνγξακκαηηδφκελε θαηά ρψξα βνήζεηα γηα ηα επφκελα 3-5 ρξφληα. 

 Κξηηήξηα – φξνη: νη δσξεηέο ζα ρξεζηκνπνηνχλ εθεμήο γηα ηελ παξνρή ηεο 
βνήζεηαο θξηηήξηα πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ησλ ρσξψλ 
– εηαίξσλ. 

 Απνδέζκεπζε ηεο βνήζεηαο: νη δσξεηέο ζα κεηψζνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ηνπο, νη νπνίνη εκπνδίδνπλ ηνπο εηαίξνπο απφ ην λα πξνκεζεχνληαη 
ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαη απφ ηελ πεγή πνπ ηνπο παξέρεη ηελ 
θαιχηεξε πνηφηεηα ζηε ρακειφηεξε ηηκή. 

 Ακνηβαία επζχλε θαη δηαθάλεηα: νη δσξεηέο θαη νη εηαίξνη είλαη ππφινγνη γηα ηα 
αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα, φρη κφλν πξνο ην δηθφ ηνπο θνηλφ, αιιά επίζεο 
ακνηβαία ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ, κέζσ θνηλψλ δεζκεχζεσλ θαη επζπλψλ θαζψο 
θαη θνηλψλ κεραληζκψλ. 

Ζ επφκελε ζεκαληηθή δηεζλή ζπλάληεζε γηα ζέκαηα απνηειεζκαηηθήο αλαπηπμηαθήο 
βνήζεηαο είλαη ε Δηαηξηθή ρέζε ηνπ Μπνπζάλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή Αλαπηπμηαθή 
πλεξγαζία (2011). Βαζηθή θαηλνηνκία ππήξμε ε δηεχξπλζε ηεο παξαδνζηαθήο 
αληίιεςεο πεξί ηεο δηεζλνχο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο, ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη πιένλ 
ηελ θξαηηθή αλαπηπμηαθή βνήζεηα αιιά κεηεμειίζζεηαη ζε έλα λέν ζρήκα ζπλνιηθήο 
ζπλεξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηηο παξαδνζηαθέο ρψξεο δσξεηέο, ηηο λέεο 
αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο (Νφηνο – Νφηνο, ηξηγσληθέο 
ζπλεξγαζίεο), αιιά θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, θαηά δήισζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ, θ. Gurria, ν 
νξγαληζκφο εθπνλεί ηελ „OECDStrategyonDevelopment‟ δίδνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηηο 
πνιηηηθέο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηελ πξάζηλε αλάπηπμε θαη ηελ αλάπηπμε 
ηθαλνηήησλ. 

2.1.3 Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) 

Ζ Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO) απνηειεί ηελ εμεηδηθεπκέλε νξγάλσζε ηνπ 
ΟΖΔ πνπ επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ησλ δηεζλψο 
αλαγλσξηζκέλσλ αλζξσπίλσλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. Καζνξίδεη ηα δηεζλή 
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πξφηππα εξγαζίαο κε ηε κνξθή ζπκβάζεσλ θαη ζπζηάζεσλ νη νπνίεο νξίδνπλ ηα 
ειάρηζηα πξφηππα ησλ βαζηθψλ δηθαησκάησλ εξγαζίαο. 

ρεηηθά κε ηελ Διιάδα, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο ζηελ πξφζθαηε έθζεζε ηεο 
πξνηείλεη πξνο ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε κηα δέζκε ηξηψλ έθηαθησλ κέηξσλ θαη έμη 
πνιηηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, λα βξεη 
λέεο πεγέο αλάπηπμεο θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. 

Ζ πνιπεπίπεδε δξάζε ηεο θπβέξλεζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ 
απνκάθξπλζε ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ πνιηηψλ απφ ηελ θηψρεηα θαη ηελ απνκφλσζε. 
Ζ Διιάδα, απαηηείηαη λα ιάβεη άκεζα κέηξα έθηαθηεο δξάζεο, ηα νπνία ζα 
εθαξκνζηνχλ παξάιιεια κε ηηο πθηζηάκελεο δνκέο, ελψ κπνξνχλ λα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα: 

 Πξνψζεζε πξνγξακκάησλ έθηαθησλ κέηξσλ, ηα νπνία ζα αμηνπνηνχλ 
πθηζηάκελα κέηξα, φπσο: (α) εγγχεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ λέσλ 
αλέξγσλ θαη νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε αλάγθε, θαη (β) ελίζρπζε 
ησλ επηρεηξήζεσλ "θνηλσληθήο νηθνλνκίαο" σο κέζα γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 
εξγαζίαο. 

 Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε πεγέο δαλεηζκνχθαη 
θηλεηνπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ πξνο απηφλ ηνλ ζθνπφ. 

 Δπαλεμέηαζε ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ κίγκαηνο πνιηηηθψλ δεκνζηνλνκηθήο 
πξνζαξκνγήο, ψζηε απφ ηε κία λα κελ ππνλνκεχνληαη νη πξνζπάζεηεο 
αλάθακςεο θαη απφ ηελ άιιε λα ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα δσηηθήο ζεκαζίαο 
πξνγξάκκαηα έθηαθησλ κέηξσλ. πκπιεξσκαηηθά, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 
πεξαηηέξσ ε ζέζε ηνπ πξσηνγελνχο πξνυπνινγηζκνχ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ 
ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά Σακεία. 

Πέξα βέβαηα απφ ηα αλσηέξσ κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο, ε ρψξα είλαη απαξαίηεην λα 
αλαπηχμεη έλα πιαίζην καθξνπξφζεζκσλ πνιηηηθψλ γηα ηε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο:  

 Πξναγσγή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 
δηεπξχλνληαο ηελ νηθνλνκηθή βάζε θαη επελδχνληαο ζηα πθηζηάκελα 
πιενλεθηήκαηα κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: (α) πξνγξάκκαηα δηεπθφιπλζεο ηεο 
βηψζηκεο επέθηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νκαιφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ, (β) ηφλσζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ 
ζπλδέζεσλ ηνπ κε ηνλ ηνκέα γεσξγηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο, θαη (γ) ελίζρπζε 
ησλ επελδχζεσλ πνπ εληείλνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε απμεκέλε 
ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. 

 Αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη ηεο θηψρεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ: (α) 
δηεπξχλνληαο ηε θνξνινγηθή βάζε θαη βειηηψλνληαο ηα θίλεηξα γηα ηε ρακειά 
ακεηβφκελε εξγαζία, (β) κεηαθηλψληαο ηα θνξνινγηθά βάξε απφ ηελ εξγαζία, ηηο 
κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θαηαλάισζε βαζηθψλ αγαζψλ πξνο άιιεο 
θνξνινγηθέο βάζεηο, φπσο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαη (γ) ελδπλακψλνληαο ηελ 
ηθαλφηεηα ησλ θνξνεηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ. 

 Δπαλεμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα 
πξνζθέξεη αζθάιεηα εηζνδήκαηνο (α) εληζρχνληαο ηα ζπζηήκαηα 
παξαθνινχζεζεο, ψζηε λα βειηησζεί ε ζηφρεπζε θαη λα ηνλσζεί ε θάιπςε, (β) 
ζπλδένληαο ηελ ζηήξημε εηζνδήκαηνο κε κέηξα απαζρφιεζεο, θαη (γ) 
ελδπλακψλνληαο ηε ζεζκηθή ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο, θαη αμηνιφγεζεο 
πξνγξακκάησλ. 

 Βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (α) ζρεδηάδνληαο πξνγξάκκαηα απφθηεζεο 
δεμηνηήησλ ζε ζχκπξαμε κε εηαηξείεο, εξγαδνκέλνπο θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, 
(β) αμηνπνηψληαο πξνγξάκκαηα καζεηείαο θαη εξγαζηαθήο εκπεηξίαο γηα ηνπο 
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λένπο, θαη (γ) εληζρχνληαο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο θαη ελεξγέο 
πνιηηηθέο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Αληηκεηψπηζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ 
θελψλ θάιπςεο, ηδίσο (α) εληζρχνληαο ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν ζε δηάθνξα 
επίπεδα, (β) ζπλάπηνληαο ζπκθσλίεο ζε θαίξηνπο θιάδνπο, φπσο ν ηνπξηζκφο, 
κε ηαπηφρξνλε πξνζαξκνγή ζηελ εθάζηνηε ηνπηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη (γ) 
παξαθνινπζψληαο ηπρφλ παξεθθιίζεηο απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 

 Αλαδφκεζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, ψζηε: (α) λα δηαζθαιηζηεί φηη είλαη 
ηζφξξνπε ε ζηξαηεγηθή, (β) λα θαζηεξσζεί ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ κηζζψλ, 
ησλ ηηκψλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, (γ) λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αχμεζεο 
ησλ κηζζψλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ απφ εξγαζία ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ 
ηελ παξαγσγηθφηεηα ελψ ηαπηφρξνλα ζα πξνάγεηαη ε αλάπηπμε ησλ 
επηρεηξήζεσλ, θαη (δ) λα ελεξγεί ν βαζηθφο εηαίξνο γηα ηελ ηερληθή βνήζεηα ηεο 
Γηεζλήο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο. 

2.1.4 Οι Διεθνείς Οργανισμοί για τους Ρομά 

Οη πην αλαγλσξίζηκνη θαη ελεξγεηηθνί δηεζλείο δξψληεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαηά ησλ Ρνκά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ ηνπο είλαη ηξεηο: α) ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ απνηειεί ην 
θαηεμνρήλ παγθφζκην νξγαληζκφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 
β) ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο πνπ είλαη δηεζλήο νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν 
ζπκκεηέρνπλ 47 θξάηε ηεο Δπξψπεο θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία 
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη γ) ην Δπξσπατθφ Κέληξν Γηθαησκάησλ Ρνκά 
(ERRC) πνπ έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν πξνο ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ην 
Οηθνλνκηθφ θαη Κνηλσληθφ πκβνχιην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.  

2.1.4.1 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηνπο Ρνκά  εδξάδεηαη ζηελ 
Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, ε νπνία πηνζεηήζεθε απφ 
ηε Γεληθή πλέιεπζε ην 1948 θαη θαζνξίδεη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα γηα φιεο ηηο 
γπλαίθεο θαη φινπο ηνπο άλδξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25: «θάζε 
άλζξσπνο δηθαηνχηαη λα επηθαιείηαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη φιεο ηηο ειεπζεξίεο πνπ 
πξνθεξχζζεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ρσξίο θακία απνιχησο δηάθξηζε, εηδηθφηεξα σο 
πξνο ηε θπιή, ην ρξψκα, ην θχιν, ηε γιψζζα, ηηο ζξεζθείεο, ηηο πνιηηηθέο ή 
νπνηεζδήπνηε άιιεο πεπνηζήζεηο, ηελ εζληθή ή θνηλσληθή θαηαγσγή, ηελ πεξηνπζία, 
ηε γέλλεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε». Αλάκεζα ζε απηά ηα δηθαηψκαηα είλαη 
ην δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζαγέλεηα, ζηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, 
ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο, ζηελ εξγαζία, ζηελ εθπαίδεπζε, ην δηθαίσκα ζηελ 
ηξνθή θαη ηελ θαηνηθία, θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαθπβέξλεζε.  

Ζ παξαπάλσ Γηαθήξπμε έζεζε ηηο βάζεηο γηα πεξηζζφηεξεο απφ 80 ζπλζήθεο θαη 
δηαθεξχμεηο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Έρνληαο θαζνξίζεη ζρεδφλ ηηο βαζηθέο 
αξρέο, ν ΟΖΔ εζηηάδεη πιένλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ζηελ εθαξκνγή θαη 
παξαθνινχζεζε ησλ λφκσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ο Όπαηνο Αξκνζηήο γηα 
ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, πνπ ζπληνλίδεη ηε δξάζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο κεραληζκνχο αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ζπιιέγνληαη δηαξθψο ζηνηρεία θαη 
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γίλνληαη ζπζηάζεηο πξνο ηηο ρψξεο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ δηεζλή 
λνκνζεζία.  

Μφιηο πξφζθαηα, ζηηο 8 Ματνπ ηνπ 2015, ν εηδηθφο εηζεγεηήο ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο 
ζχγρξνλεο κνξθέο ξαηζηζκνχ, δηαθξίζεσλ, μελνθνβίαο θαη κηζαιινδνμίαο, θ. 
Μνπηνχκα Ρνπηέξε, πξνρψξεζε ζε ζπζηάζεηο πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Οη 
ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο αθνξνχζαλ θπξίσο ηνπο κεηαλάζηεο, ηνπο Ρνκά θαη ηελ 
ζέζπηζε αλεμάξηεηεο αξρήο πνπ ζα δηεξεπλά ηηο θαηαγγειίεο γηα αζηπλνκηθή βία, θάηη 
πνπ απνηειεί πάγην θαη καθξνρξφλην αίηεκα πξνο ηελ Διιάδα απφ ηνπο 
επξσπατθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. Δθηφο απφ ηηο ζπζηάζεηο, βέβαηα, ν θ. 
Ρνπηέξε απέδσζε θαη ηα εχζεκα ηνπ πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηνλ δηνξηζκφ 
εηζαγγειέσλ γηα ζέκαηα ξαηζηζκνχ ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε θαη δήηεζε ηελ 
επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ζε άιιεο πφιεηο.   

Εήηεζε, επίζεο, λα αλαιεθζνχλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιεθηηθήο 
βίαο θαη ηεο ξεηνξηθήο ηνπ κίζνπο, θαζψο θαη γηα ηελ ινγνδνζία ησλ δξαζηψλ. 
Αλαθεξφκελνο ζηνπο Ρνκά, νη νπνίνη ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ δηαθξίζεηο, 
εμέθξαζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, ηελ πξφζβαζε ζε 
ππεξεζίεο πγείαο θαη άιιεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Δπηζθεπηφκελνο ηνλ θαηαπιηζκφ 
Ρνκά ζηα πάηα, δήισζε ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο6: «είλαη απαξάδεθην ηα 
παηδηά λα κελ κπνξνχλ λα πάλε ζρνιείν θαη λα νινθιεξψζνπλ ηε βαζηθή 
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο δνπλ ζηνλ θαηαπιηζκφ απηφ γηα πεξηζζφηεξα απφ 
15 ρξφληα. Σν γεγνλφο φηη ν θαηαπιηζκφο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην δίθηπν 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο έρεη επηπηψζεηο ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ πγεία ησλ 
παηδηψλ».  

Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ εηδηθνχ εηζεγεηή ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Διιάδα, ζα παξνπζηαζζνχλ 
ζην πκβνχιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ ην 2016. Αμίδεη λα 
ππνγξακκίζνπκε φηη, θαηφπηλ ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ ΟΖΔ, νη ρψξεο θαινχληαη λα 
ζπκκνξθσζνχλ κε ην δηεζλέο δίθαην θαη ηνπο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 
δηεζλείο δηαθεξχμεηο θαη ζπκβάζεηο. Δλ αληηζέζεη φκσο κε ην επξσπατθφ δίθαην φπνπ 
γηα ηα θξάηε κέιε ε ηήξεζε ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλνη 
ηξφπνη επηβνιήο θαη ηηκσξίαο ησλ παξαβαηψλ, κέζσ πξνζθπγψλ ζην Γηθαζηήξην 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πξνζηίκσλ, δελ ππάξρεη ε αληίζηνηρε απζηεξή 
δεζκεπηηθφηεηα γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Απηφ ζηεξίδεηαη 
πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζέγγηζε ηεο «ζπκθσλίαο θπξίσλ» (gentlemen‟sagreement) θαη 
ζην φηη κηα ρψξα “ζηηγκαηίδεηαη” ζηε δηεζλή θνηλφηεηα, δηφηη, απφ ηε κία, δελ ζέβεηαη 
ηελ ππνγξαθή ηεο θαη, απφ ηελ άιιε, δελ ηεξεί ηηο δεζκεχζεηο ηεο γηα ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα.  

2.1.4.2 Σο υμβούλιο της Ευρώπης  

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ηδξχζεθε ζηηο 5 Ματνπ ηνπ 1949 θαη είλαη έλαο δηεζλήο 
νξγαληζκφο, πνπ απνηειείηαη απφ 47 επξσπατθή θξάηε. Δίλαη γλσζηφ φηη ην 
πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, δείρλεη κηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζε ζέκαηα Ρνκά θαη ηδίσο 
αλαθνξηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  

Δηδηθά θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε αξθεηψλ ελεξγεηηθψλ 
δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ7 φπσο ην «Πξφγξακκα γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ λέσλ Ρνκά», 
ην «Πξφγξακκα γηα ηελ ζηήξημε ησλ γπλαηθψλ Ρνκά» θαη ην «Πξφγξακκα 
εθπαίδεπζεο Διιήλσλ δηθεγφξσλ κε ζηφρν ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
Διιήλσλ Ρνκά».  
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ζνλ αθνξά ην «Πξφγξακκα γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ λέσλ Ρνκά», κε ηνλ δηαθξηηηθφ 
ηίηιν «Τπεξαζπηζηέο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ», ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε 
ησλ λέσλ Ρνκά θαη ζηε κεηέπεηηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ησλ θνηλνηήησλ ηνπο 
ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ηνπο πάλσ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ.  

Αλαθνξηθά κε ηηο γπλαίθεο Ρνκά, ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 
20118, δηαπηζηψλεηαη φηη βξίζθνληαη ζε πνιχ ρεηξφηεξε ζέζε απφ ηνπο άληξεο φζνλ 
αθνξά ηελ απαζρφιεζε, ηε ζηέγαζε θαη ηελ πγεία, θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα 
ζρεδηαζηεί ηδηαίηεξε κέξηκλα.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 11 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, 
ην 24% ησλ γπλαηθψλ Ρνκά ειηθίαο 20 – 64 εηψλ αλαθέξζεθαλ σο κηζζσηέο, ζε 
ζχγθξηζε κε ην 40% ησλ αλδξψλ Ρνκά. ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, νη γπλαίθεο Ρνκά 
ειηθίαο 50 θαη άλσ αλαθέξνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο σο «θαθή» ή «πνιχ 
θαθή», δχν θνξέο ζρεδφλ πεξηζζφηεξν απ‟ φηη νη κε – Ρνκά γπλαίθεο (55% θαη 29%, 
αληίζηνηρα). 

Χζηφζν, ζηξέθνληαο ηελ πξνζνρή καο ζε θάπνηα βαζηθά επηιεγκέλα επξήκαηα, 
θαίλεηαη φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα πξφνδνο. Σν ζπλνιηθφ κνξθσηηθφ επίπεδν 
ησλ γπλαηθψλ Ρνκά απμάλεηαη ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πνπ 
θάιπςε ε έξεπλα. 

Δλψ νη γπλαίθεο Ρνκά έρνπλ έλα ρακειφηεξν πνζνζηφ αιθαβεηηζκνχ θαηά κέζν φξν 
( 77 % ) απφ ηνπο άλδξεο Ρνκά ( 85 %) , νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 
δείρλνπλ κηα ζεηηθή ηάζε: νη λέεο γπλαίθεο Ρνκά ειηθίαο 16-24 εηψλ έρνπλ θζάζεη ζε 
παξφκνην επίπεδν αιθαβεηηζκνχ ( 89 % ) κε ηνπο άλδξεο Ρνκά ηεο ίδηαο ειηθηαθήο 
νκάδαο. 

Σα πξφηππα απαζρφιεζεο ζηηο θνηλφηεηεο ησλ Ρνκά είλαη ζπρλά πνιχ 
δηαθνξεηηθάαπφ εθείλα ηεο πιεηνλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο 
πξφζβαζεο ζηελ θαλνληθή αγνξά εξγαζίαο, θαη γηα ηηο γπλαίθεο, ζεκαληηθή ζεσξείηαη 
ε έιιεηςε ππεξεζηψλ θξνληίδαο ησλ παηδηψλ . Μφλν ην 24% ησλ γπλαηθψλ Ρνκά 
ειηθίαο 20-64 εηψλ αλαθέξνληαη σο κηζζσηέο, ζε ζχγθξηζε κε ην 40% ησλ αλδξψλ 
Ρνκά. Χζηφζν, ε έξεπλα δείρλεη επίζεο φηη θαη νη γπλαίθεο πνπ ακείβνληαη σο 
κηζζσηέο, ην 61% είλαη κε πιήξε απαζρφιεζε, ζε ζχγθξηζε κε ην 38% ησλ αλδξψλ 
Ρνκά. Απηφ κπνξεί λα αληαλαθιά επίζεο ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ ζηηο 
νηθνγέλεηεο ησλ Ρνκά, φπνπ νη γπλαίθεο έρνπλ ηελ ηάζε λα αζρνινχληαη κφλν κε ηηο 
δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ πην ζπρλά απφ ηηο γπλαίθεο πνπ δελ είλαη Ρνκά. Χο εθ ηνχηνπ, 
ην θφζηνο επθαηξίαο γηα απαζρφιεζε έμσ απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο ηεο 
θνηλφηεηαο γηα ηηο γπλαίθεο Ρνκά είλαη πςειφηεξν θαη, εάλ πξέπεη λα επηιέμνπλ γηα 
απηφ, επηιέγνπλ πεξηζζφηεξν αζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο.  

ηελ πγεία, νη γπλαίθεο Ρνκά ειηθίαο 50 θαη πάλσ αλαθέξνπλ σο «θαθή» ή «πνιχ 
θαθή» ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Γειαδή, ζρεδφλ έσο δχν θνξέο πην ζπρλά απ' 
φηη νη γπλαίθεο κε - Ρνκά ( 55 % θαη 29 % αληίζηνηρα ). Χζηφζν , νη πεξηζζφηεξνη 
εξσηεζέληεο Ρνκά δελ αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα ζηελ πξφζβαζε ζε ηαηξηθή 
πεξίζαιςε φηαλ ηελ ρξεηάδνληαη: κφλν ην 5% ησλ γπλαηθψλ Ρνκά θαη ην 4% ησλ 
αλδξψλ Ρνκά, δήισζε φηη παξά ην γεγνλφο φηη είρε κηα επείγνπζα αλάγθε γηα ηαηξηθή 
πεξίζαιςε θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, δελ είραλ πξφζβαζε ζε  γηαηξφ. 

Πνιχ θαθέο είλαη νη ζπλζήθεο ζηέγαζεο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, θαζψο 
δηαπηζηψζεθαλ ειιείςεηο ζην ηξερνχκελν λεξφ, κε ζχλδεζε κε απνρεηεπηηθφ δίθηπν ή 
βφζξνπο θαη κε ζχλδεζε κε ην δίθηπν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

                                                
8http://fra.europa.eu/sites/default/files/ep-request-roma-women.pdf 
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Ζ Γξακκαηεία ηνπ Δηδηθνχ Δθπξνζψπνπ γηα ζέκαηα Ρνκά ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξψπεο, δηνξγαλψλεη ζπρλά ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο δηθεγφξσλ, νη νπνίνη θαινχληαη 
λα ππεξαζπηζηνχλ Ρνκά ελψπηνλ ησλ εζληθψλ ή δηεζλψλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ.   

ε απηά ηα πξφγξακκα, αλάκεζα ζε άιια πεξηιακβάλνληαη:  

 Δλεκέξσζε γχξσ απφ ζρεηηθέο Δπξσπατθέο λνκηθέο πξνβιέςεηο : λνκνζεζία ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 
Αλζξψπνπ, Αλαζεσξεκέλν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε, ςεθίζκαηα, ζπζηάζεηο, 
εθζέζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ) θαη ηεο Δπξσπατθή Έλσζεο (Υάξηεο 
ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ θαη Οδεγίεο) 

 Εεηήκαηα δηαρείξηζεο ζπρλψλ πξνβιεκάησλ, δπζθνιηψλ θαη εκπνδίσλ πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη Έιιελεο Ρνκά, αιιά θαη πξννπηηθέο αληηκεηψπηζήο ηνπο, 

 Μειέηεο πεξίπησζεο θαη πηζαλνί ηξφπνη δηαρείξηζεο ηνπο.  

2.1.4.3 Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαιωμάτων Ρομά (ERRC) 

Σν Δπξσπατθφ Κέληξν Γηθαησκάησλ Ρνκά (ERRC) είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη δηθαίνπ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
ξαηζηζκνχ θαηά ησλ Ρνκά θαη ηεο παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο, 
κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αζθήζεσο ηεο πξνζθπγήο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο 
πνιηηηθήο, γηα ηελ ππεξάζπηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ο 
ξφινο ηνπ ERRC είλαη ζπκβνπιεπηηθφο πξνο ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, θαζψο θαη 
πξνο ην Οηθνλνκηθφ θαη Κνηλσληθφ πκβνχιην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.  

Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ, ην 1996, έρεη θαηαβάιιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ 
εθνδηαζκφ ησλ Ρνκά κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
δηαθξίζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε, ηελ 
εθπαίδεπζε, ηε ζηέγαζε, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο.   

Οη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Γηθαησκάησλ Ρνκά 
πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:  

 Καηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ Ρνκά φπσο θαη ηεο ξεηνξηθήο ηνπ κίζνπο. 

 Έληαμε ησλ Ρνκά ζηελ εθπαίδεπζε.  

 Δμαζθάιηζε ζηέγαζεο.  

 Πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ.  

 πιινγή δεδνκέλσλ θαη αλαιπηηθή επεμεξγαζία.  

Σν ERRC έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθά επηηεχγκαηα σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ Ρνκά: 

 Δμέζεζε θαη θαηαδίθαζε ηε ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ Ρνκά 
ζε φιε ηελ Δπξψπε.  

 Δζηίαζε ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ θαη ησλ πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ζρεηηθά κε 
ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ Ρνκά ζηελ Δπξψπε.  

 πλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξηνρή, 
κέζσ δηαθνξψλ θαη ηε λνκηθή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα ησλ δηθαησκάησλ ησλ Ρνκά.  

 Γηαζθάιηζε ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε θαη ζηελ απνθαηάζηαζε γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ Ρνκά ζε φιε ηελ 
Δπξψπε.  

 Αλάπηπμε ζεκαληηθή λνκνινγία γηα ηηο δηαθξίζεηο ζηελ πξφζβαζε ζηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ θπιεηηθήο πξνέιεπζεο βία 
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κέζα απφ κηα ζεηξά ππνζέζεσλ νξφζεκν ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.  

 Δπεξεάδεη ηηο πηπρέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο δηεχξπλζεο 
ηεο ΔΔ, κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα «θξηηήξηα ηεο 
Κνπεγράγεο» απφ ηηο ππνςήθηεο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηε δηαζθάιηζε φηη ε 
θαηάζηαζε ησλ Ρνκά αληηκεησπίδεηαη σο δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο ηφζν απφ ηα 
θξάηε κέιε ηεο ΔΔ φζν θαη ηηο ππνςήθηεο πξνο έληαμε ρψξεο. 

 Δθδίδεη πνιιά ζεκαληηθά θείκελα πνιηηηθήο (policypapers), εμ νλφκαηνο ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Ρνκά ζε κηα δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε) θαη ηνπ 
Οξγαληζκνχ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ.  

 Αλαπηχζζεηαη σο έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ππνζηεξηθηέο ζηελ πινπνίεζε 
δξάζεσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ην δίθαην ησλ αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ ζηελ Δπξψπε.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη ινγνδνζίαο, αμίδεη λα 
ζεκεησζνχλ ηα εμήο: α) ην ERRC δηνηθείηαη απφ έλα πνιπεζληθφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 
απνηεινχκελν απφ Ρνκά θαη κε Ρνκά δηθεγφξνπο, αθηηβηζηέο ησλ αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ θαη επηρεηξεκαηίεο, β) ην ERRC ιακβάλεη ρξεκαηνδφηεζε απφ δηάθνξεο 
πεγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 
θαη θπβεξλήζεσλ θαη γ) ην ERRC δηαηεξεί ηα πςειφηεξα πξφηππα θνξνινγηθήο 
ππνρξέσζεο ινγνδνζίαο, κέζσ ηεο επνπηείαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ θαη ησλ εηήζησλ ειέγρσλ απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, ζχκθσλα κε ηα 
πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC).  

2.2 ΠΟΛΙΣΙΚΕ Ε ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

2.2.1 Η κατάσταση στην Ευρώπη 

Ζ θαηάζηαζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ επξσπατθή ήπεηξν 
έρεη επηδεηλσζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο ρακειφηεξεο εηζνδεκαηηθέο 
ηάμεηο. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξνχληαη θαη ζεκαληηθέο ελδνπεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο 
ζηελ ΔΔ, θαζψο κεγαιψλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηα θησρφηεξα θαη πινπζηφηεξα 
θξάηε κέιε. Αληί, ινηπφλ, λα επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο ζχγθιηζεο, 
νδεγνχκαζηε ζηελ Δπξψπε ησλ δχν ή/θαη πεξηζζφηεξσλ ηαρπηήησλ.  

Σν 2008 πεξηζζφηεξνη απφ 80 εθαηνκκχξηα (16,5%) Δπξσπαίνη πνιίηεο δνχζαλ θάησ 
απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη 
γπλαίθεο, ελψ 20 εθαηνκκχξηα είλαη παηδηά.  

Σν μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο άιισζηε ήηαλ αλακελφκελν, έπιεμε 
πεξηζζφηεξν ηηο πην επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Σα άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα, νη 
λένη, νη κεηαλάζηεο θαη απηνί κε ρακειά πξνζφληα, πνπ ζπρλά εξγάδνληαη ζε 
επνρηαθέο θαη ρακειά ακεηβφκελεο εξγαζίεο, έρνπλ ππνζηεί ην κεγαιχηεξν θφζηνο 
φζνλ αθνξά ηελ αλεξγία θαη, εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, είλαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλα 
ζηελ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο ζηνπο 
πέληε λένπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη άλεξγνο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο γηα ηνπο κε 
ππεθφνπο ηεο ΔΔ είλαη θαηά 11% κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ ππεθφσλ, ελψ ην 
πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ κε ρακειά πξνζφληα είλαη 
δηπιάζην απφ εθείλν πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε πςειά πξνζφληα.  

χκθσλα κε ην ρέδην Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 
Απαζρφιεζε 9 , ε απαζρφιεζε θαη ε θνηλσληθή θαηάζηαζε εμαθνινπζνχλ λα 
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απνηεινχλ πεγή αλεζπρίαο. Δλψ θαηά ην δηάζηεκα κεηαμχ 2004 θαη 2008 ην 
πνζνζηφ αλεξγίαο είρε κεησζεί πεξηζζφηεξν απφ 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ε 
ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε πξνθάιεζε ξαγδαία επηδείλσζε. Οη 
νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ηεο Δπηηξνπήο εζηηάδνπλ ζε δχν βαζηθά δεηήκαηα: απφ ηε 
κία, πξνβιέπνληαη βξαδείο ξπζκνί αλάπηπμεο θαη πςειή αιιά ζρεηηθά ζηαζεξή 
αλεξγία, ελψ, απφ ηελ άιιε, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ 
ησλ ρσξψλ, εηδηθά ζηελ Δπξσδψλε. Αθφκε δε θαη ζε νηθνλνκίεο κε ζπγθξηηηθά θαιέο 
επηδφζεηο, ε αλεξγία απνθηά δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 
απμαλφκελν αξηζκφ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ.       

Απφ ην 2008 έσο ην 2013, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ ΔΔ ησλ 28 ζθαξθάισζε ζην 
10,8% απφ ην 7%, θάηη πνπ ηζνδπλακεί κε 24,6 εθαηνκκχξηα αλέξγνπο. Παξαηεξείηαη, 
επίζεο, φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ ππεξβαίλεη δηαξζξσηηθά ηνλ κέζν φξν, 
ελψ ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πνιηηψλ επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 
νηθνλνκηθή θξίζε. Τςειφηεξα είλαη θαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ αηφκσλ κε ρακειή 
εμεηδίθεπζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 
ρσξψλ απμήζεθε ζην 21,7% ην 2013 απφ 14,3% πνπ ήηαλ ην 2008, ελψ ην πνζνζηφ 
αλεξγίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη δηπιάζην εθείλνπ ησλ αηφκσλ ρσξίο 
αλαπεξία.  

Ζ θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο ΔΔ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη 
κεγάιεο απνθιίζεηο: γηα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε 
Γεξκαλία ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 5%, ελψ ζηελ Ηζπαλία ήηαλ πεξίπνπ ζην 24% θαη ζηελ 
Διιάδα 26,4%.  

Σν πνζνζηφ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη. Καηά ηελ ηξηεηία 
2010 – 2013, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ ΔΔ απμήζεθε απφ ην 3,9% ζην 5,1%, κε ηα 
πην αλεζπρεηηθά πνζνζηά λα θαηαγξάθνληαη ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηζπαλία. Ζ 
καθξνρξφληα αλεξγία πιήηηεη θπξίσο ηνπο άλδξεο, ηνπο λένπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο 
κε ρακειή εμεηδίθεπζε θαη φζνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο θζίλνπζαο ζεκαζίαο 
πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ. Ζ ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο βέβαηα απνηειεί ηνλ 
ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα επεξεαζκνχ ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο, ελψ δελ πξέπεη 
λα παξαιείςνπκε ηελ απφθιηζε αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε φζνλ αθνξά ηελ 
επαλέληαμε. Τπάξρνπλ, ινηπφλ, ρψξεο πνπ επηηπγράλνπλ πςειά επίπεδα 
επαλέληαμεο θαη ρψξεο (Διιάδα, Βνπιγαξία, ινβαθία) πνπ αδπλαηνχλ λα 
αθνινπζήζνπλ. ε γεληθέο γξακκέο, έλαο ζηνπο πέληε δελ έρεη εξγαζηεί πνηέ θαη 
ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο είλαη λένη θάησ ησλ 35 εηψλ, κε θίλδπλν πεξηζσξηνπνίεζεο θαη 
απνκνλσηηζκνχ.  

Ζ αλεξγία ησλ λέσλ παξακέλεη ηδηαίηεξα πςειή. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ηα 
πνζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ απφ 15 έσο 24 εηψλ κεηψζεθαλ ζε 21,6% απφ 23,5% 
θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Παξνπζηάδνληαη κεγάιεο απνθιίζεηο αλάκεζα ζην Βνξξά 
θαη ην Νφην, φπνπ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπλαληάηαη ζηε Γεξκαλία (7,6%) θαη ηα 
πςειφηεξα ζηελ Διιάδα (50,7%) θαη ηελ Ηζπαλία (53,7%), αληίζηνηρα. Αθφκε, 
αλεζπρεηηθφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ (15 – 24) πνπ δελ εξγάδνληαη, δελ 
ζπνπδάδνπλ ή δελ παξαθνινπζνχλ θάπνην πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.  

Ζ θαηεγνξία ησλ «εξγαδφκελσλ – θησρψλ» απνηεινχζαλ ην 2008 ην 8% ηνπ 
εξγαδφκελνπ πιεζπζκνχ, ελψ ν θίλδπλνο θηψρεηαο απμήζεθε ζεκαληηθά γηα ηνπο 
αλέξγνπο κεηά ην 2005, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην 39% ζην 44%. Τπάξρεη, 
επηπξφζζεηα, έλα πνζνζηφ πνιηηψλ ηεο ηάμεο ηνπ 8% πνπ δνπλ ππφ ζπλζήθεο 
ζνβαξήο πιηθήο ζηέξεζεο θαη δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ 
νξηζκέλεο βαζηθέο αλάγθεο γηα κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε εληφο ησλ επξσπατθψλ 
ζπλφξσλ. ηηο θησρφηεξεο ρψξεο, ην πνζνζηφ απηφ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 30%. Αμίδεη 
λα ππνγξακκίζνπκε, επίζεο, φηη ππάξρεη έλα πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 9% ηνπ 
επξσπατθνχ πιεζπζκνχ ζε ειηθία εξγαζίαο πνπ δεη ζε λνηθνθπξηά ηα νπνία δελ 
δηαζέηνπλ θαλέλαλ εξγαδφκελν.  
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ρεδίνπ Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 
ηελ Απαζρφιεζε [COM(2014) 906 final/28.11.2014], ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 
αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ Δπξψπε 
απμήζεθε ζεκαληηθά: απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο ην 2008 κέρξη θαη ην 2012, ν αξηζκφο 
ησλ πνιηηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 
απμήζεθε θαηά 8,7 εθαηνκκχξηα άηνκα, θηάλνληαο ζην 25,1% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ 
ησλ 28 ηνπ 2012.  

Ζ εμέιημε ηεο θηψρεηαο πνηθίιεη αηζζεηά αλαιφγσο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. Σν 
κεγαιχηεξν θφζηνο ηεο θξίζεο έπεζε ζηνπο ψκνπο ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, εμαηηίαο 
θπξίσο ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο ή ησλ λνηθνθπξηψλ κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο θαη 
ησλ θησρψλ εξγαδνκέλσλ. Σν 2012, πεξίπνπ 50 εθαηνκκχξηα Δπξσπαίνη ζε ελεξγή 
ειηθία δνχζαλ κε ιηγφηεξα απφ ην 60% ηνπ εζληθνχ δηάκεζνπ ηζνδχλακνπ 
εηζνδήκαηνο θαη 31,8 εθαηνκκχξηα άηνκα ήξζαλ αληηκέησπα κε ζνβαξέο πιηθέο 
ζηεξήζεηο. Δπηπξφζζεηα, θαηά ην ίδην έηνο, ην 10,9% ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 18 – 59 
εηψλ δνχζε ζε λνηθνθπξηφ ρσξίο θαλέλαλ απαζρνινχκελν.  

Ζ θξίζε έπιεμε ζρεηηθά ιηγφηεξν ηνπο ειηθησκέλνπο (65 θαη άλσ), θαζψο ν θίλδπλνο 
θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ δηαηξέρνπλ κεηψζεθε ζηα πεξηζζφηεξα 
θξάηε κέιε, κε ηηο ειηθησκέλεο γπλαίθεο λα εμαθνινπζνχλ λα είλαη πην επάισηεο απφ 
φηη νη άλδξεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο βειηηψζεηο, σζηφζν, δελ αληηθαηνπηξίδνπλ επί ηεο 
νπζίαο κεηαβνιή ζηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ, αιιά 
νθείινληαη πξσηίζησο ζην γεγνλφο φηη νη ζπληάμεηο παξέκεηλαλ ζε κεγάιν βαζκφ 
ακεηάβιεηεο, ελψ ην εηζφδεκα ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ έρεη κείλεη ζηάζηκν ζηελ 
θαιχηεξε πεξίπησζε ή έρεη κεησζεί.  

Απφ ην 2008, ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο θηψρεηαο ή 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαζψο ε εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ γνληψλ ηνπο έρεη 
επηδεηλσζεί. Ζ θαηάζηαζε απηή ζπληξέρεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ (20 θ-
κ) , κε ην πνζνζηφ ησλ κνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν 
θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ λα θηάλεη ην 47,8% ην 2012, ελψ εθείλν ησλ 
νηθνγελεηψλ κε δχν γνλείο λα είλαη ζην 24,4%.  

Οη άλδξεο πνπ βξίζθνληαη ζε ελεξγφ ειηθία έρνπλ πιεγεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ 
επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο. Παξφια απηά, νη γπλαίθεο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν 
θηψρεηαο ή/θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο.  

Σέινο, ν θίλδπλνο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ην 2012, ήηαλ πνιχ 
πςειφηεξνο γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ (48,9%) ζπγθξηηηθά κε ηνπο 
εκεδαπνχο (24,3%).  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ δπζνίσλσλ 
πξνβιέςεσλ, ε ΔΔ έρεη αμηνινγήζεη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ σο κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 
2020», βάζεη ηεο νπνίαο πξνηείλεηαη ε Δπξσπατθή Πιαηθφξκα θαηά ηεο Φηψρεηαο 
θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα εγθαζηδξχζεη έλα δπλακηθφ 
πιαίζην δξάζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ θνηλσληθή θαη 
εδαθηθή ζπλνρή. 

2.2.2 Ευρώπη 2020 

Ζ ηξαηεγηθή «Δπξψπε 202010» πηνζεηήζεθε επίζεκα απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 
ζηηο 17 Ηνπλίνπ 2010, φπνπ θαη ζεζπίζζεθε ν κεραληζκφο πινπνίεζεο ηεο 
πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη, κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2020, κηα λέα ηξαηεγηθή γηα ηελ 
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αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνπ 21νπ αηψλα. Πξφθεηηαη 
γηα ην επξσπατθφ πιαίζην ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο, πνπ εζηηάδεη ζε λεπξαιγηθνχο 
ηνκείο φπσο γλψζε θαη θαηλνηνκία, βηψζηκε νηθνλνκία, πςειφ πνζνζηφ 
απαζρφιεζεο θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαη εδξάδεηαη ζε ηξεηο 
ακνηβαία εληζρπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο: 

 Έμππλε αλάπηπμε, βαζηζκέλε ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία.  

 Βηψζηκε, πξάζηλε θαη αληαγσληζηηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη αχμεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ζηε ρξήζε θπζηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ.  

 Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο, κε πςειή απαζρφιεζε θαη εληζρπκέλε θνηλσληθή 
θαη εδαθηθή ζπλνρή.  

Ζ επηηπρία ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» αμηψλεη αθελφο, ηελ πιήξεο 
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηηθψλ θαη κεραληζκψλ ηεο ΔΔ θαη αθεηέξνπ, ηελ 
επηζηξάηεπζε κέζσλ άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηε κία, ινηπφλ, 
πξνυπνζέηεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 
κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΔ, ελψ απφ ηελ άιιε ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ 
ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ζρέζεσλ κε αλαδπφκελεο 
νηθνλνκίεο θαη εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.  

Χο βαζηθνί ζηφρνη ηεο ηξαηεγηθήο έρνπλ νξηζζεί νη θάησζη: 

1. Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 20 έσο 64 εηψλ ζε 

75%. Αλάκεζα ζε άιια, ζηηο επηκέξνπο ζηνρεχζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, 

θαζψο θαη ε θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 
2. Αχμεζε ηνπ επηπέδνπ επελδχζεσλ ζην 3% ηνπ ΑΔΠ ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο.  
3. Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20%, κε έηνο αλαθνξάο ην 

1990, αχμεζε θαηά 20% ηεο δηείζδπζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην θαη αχμεζε θαηά 20% ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο (20/20/20).     
4. Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζε 

ιηγφηεξν απφ 10% θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ πηπρηνχρσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζε 40%.  
5. Απεγθισβηζκφ 20 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ απφ ηε θηψρεηα, ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ ή ηελ απεηιή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

Βάζεη ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο ελ ιφγσ ηξαηεγηθήο, σο Θεκαηηθνί ηφρνη νξίδνληαη 
νη εμήο: 

1. Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.  
2. Γηεπθφιπλζε πξφζβαζεο θαη ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο.  
3. Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα, ηεο αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ.  
4. Δλζάξξπλζε γηα ηε βηψζηκε κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ 

ξχπσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο.  
5. Απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηηο αιιαγέο 

ηνπ θιίκαηνο πνπ πξνθαινχληαη απφ απηφ, θαζψο θαη ηελ πξφιεςε θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ.   
6. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο ιεινγηζκέλεο ρξήζεο ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ.  
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7. Πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη απνκάθξπλζε ησλ ζεκείσλ 

ζπκθφξεζεο ζε ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκψλ.  
8. Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  
9. Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο. 
10. Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε.  
11. Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο.  

Με νδηθφ ράξηε ην παξαπάλσ πιαίζην δξάζεσλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνσζεί 
επηά Δκβιεκαηηθέο Πξσηνβνπιίεο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο θαηαιχηεο γηα ηελ 
πξφνδν ζε θάζε βαζηθφ ζηφρν. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 «Νενιαία ζε Κίλεζε» γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 «Έλσζε Καηλνηνκίαο» γηα ηε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο πξφζβαζεο ζηε 
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 
θαηλνηφκεο ηδέεο ζα κπνξέζνπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 
ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο.  

 «Φεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε» γηα ηελ επίζπεπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 
ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πςειήο ηαρχηεηαο θαη ηελ άληιεζε 
σθειεηψλ απφ κία ςεθηαθή εληαία αγνξά.  

 «Μηα Δπξψπε πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο» γηα ηελ 
απεμάξηεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηελ απμεκέλε ρξήζε ησλ πφξσλ, ηε 
κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηελ 
αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ 
ζηηο κεηαθνξέο θαη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο.  

 «Μηα βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο» γηα ηε 
βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο κηθξν-
κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαη ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο κηαο ηζρπξήο, βηψζηκεο θαη 
αληαγσληζηηθήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο.  

 «Αηδέληα γηα λέεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο» γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 
αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή επθαηξηψλ ζηνπο πνιίηεο, κέζσ ηεο δηα βίνπ 
κάζεζεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζην 
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ θαιχηεξε ζπζρέηηζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ ησλ πξνηξεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 
αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

 «Δπξσπατθή Πιαηθφξκα γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ηνπ 
Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ» γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο 
ζπλνρήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλεκεζνχλ επξέσο θαη κε δίθαην ηξφπν ηα νθέιε 
ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο, θαζψο επίζεο θαη λα βνεζήζεη ηνπο 
πνιίηεο πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ λα 
απνθηήζνπλ ηα κέζα αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηα 
θνηλσληθά δξψκελα.    

Σνλ Μάξηην ηνπ 2014, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 11  ππνγξακκίδεη ηηο 
δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 
Παξαηεξείηαη ζχγθιηζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο ηεο 
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εθπαίδεπζεο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο ελέξγεηαο, αιιά απφθιηζε ζηνπο 
ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε, ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ έξεπλα. 
Βαζηθή αηηία γηα ηε κε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απνηειεί ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα ιηηφηεηαο γηα ηελ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, 
νδήγεζε ζηε κείσζε ησλ επελδχζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ζα 
νδεγνχζαλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Σν 
θαηλφκελν πνπ ρξίδεη εηδηθήο αλαθνξάο θαη αμηψλεη ηελ πξνζνρή καο απνηειεί ε 
παξαηεξνχκελε απφθιηζε απφ ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο θαη θπξίσο ε αχμεζε ηεο 
θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.   

Με γλψκνλα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζχγθιηζεο αλάκεζα ζηα 
θξάηε κέιε, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε λα αλαδεηεζεί εθείλν ην κίγκα πνιηηηθήο πνπ 
ζα εμαζθαιίζεη ηζφξξνπν ζπγθεξαζκφ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο ηξαηεγηθήο, ήηνη 
νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή. 

2.2.3 Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Υτώχειας και του 

Κοινωνικού Αποκλεισμού 

Ζ Δπξσπατθή Πιαηθφξκα γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ηνπ Κνηλσληθνχ 
Απνθιεηζκνχ 12  απνηειεί κία απφ ηηο επηά Δκβιεκαηηθέο Πξσηνβνπιίεο ηεο 
ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα κία έμππλε θαη δηαηεξήζηκε αλάπηπμε ρσξίο 
απνθιεηζκνχο. Πεκπηνπζία ηεο Πιαηθφξκαο απνηειεί ε ζηελή ζπλεξγαζία θαη 
αλάιεςε θνηλψλ πξσηνβνπιηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ησλ επξσπατθψλ 
νξγαληζκψλ θαη ησλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί 
απνηειεζκαηηθά ε θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. 

Ζ Πιαηθφξκα εγθαηληάζηεθε ην 2010 θαη εθηείλεηαη κέρξη ην 2020, ελψ ζθνπφ έρεη λα 
βνεζήζεη ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ λα πεηχρνπλ έλα ζεκαληηθφ ζηφρν: ηελ έμνδν 20 
εθαηνκκπξίσλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ απφ ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 
Απηφο ν ζηφρνο έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, κε βάζε ηξεηο δείθηεο: 
ην πνζνζηφ θηλδχλνπ θηψρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, ην δείθηε πιηθήο 
ζηέξεζεο θαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά κε πνιχ ρακειή 
έληαζε εξγαζίαο.  

Οη πνιίηεο ηαμηλνκνχληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξή 
πιηθή ζηέξεζε, φηαλ βηψλνπλ ηνπιάρηζηνλ 4 απφ ηηο 9 ζηεξήζεηο: α) αδπλαηνχλ λα 
πιεξψζνπλ ην ελνίθην ή ηνπο πάγηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο, λεξνχ, ηειεθψλνπ 
θηι., β) αδπλαηνχλ λα θξαηήζνπλ ην ζπίηη ηνπο επαξθψο δεζηφ, γ) αληηκεησπίδνπλ 
απξνζδφθεηα έμνδα, δ) δελ κπνξνχλ λα ηξψλε θξέαο, ςάξη ή θάπνην ππνθαηάζηαην 
πξσηεΐλεο θάζε δεχηεξε κέξα, ε) αδπλαηνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαθνπέο κίαο 
εβδνκάδαο καθξηά απφ ην ζπίηη, κηα θνξά ην ρξφλν, ζη) δελ έρνπλ απηνθίλεην, δ) δελ 
έρνπλ πιπληήξην ξνχρσλ, ε) δελ έρνπλ έγρξσκε ηειεφξαζε θαη ζ) δελ έρνπλ 
ηειέθσλν.  

Σα άηνκα πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηφ κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο είλαη απηά πνπ έρνπλ 
ειηθία 0-59 εηψλ θαη ζπλζέηνπλ έλα λνηθνθπξηφ, φπνπ νη ελήιηθεο εξγάδνληαη ιηγφηεξν 
απφ ην 20% ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή εξγαζία πνπ αζθνχζαλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα (12) πξνεγνχκελσλ κελψλ.  

Ζ ελ ιφγσ Πιαηθφξκα θαιχπηεη πέληε ηνκείο δξάζεο: 

1. Αλάιεςε δξάζεσλ ζε φιν ην θάζκα ησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο, φπσο ζηνλ ηνκέα 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηεο ειάρηζηεο ζηήξημεο ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο 

                                                
12http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=el 
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πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ζηέγαζεο θαη ηεο πξφζβαζεο 

ζε βαζηθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο.  

2. Καιχηεξε ρξήζε ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη πξνηείλεη λα δηαηεζεί ην 

20% ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  
3. Παξνπζίαζε ηεθκεξησκέλσλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηλνηφκσλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, πξνηνχ απηέο 

εθαξκνζηνχλ ζε επξχηεξε θιίκαθα.  
4. πλεξγαζία κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα θηψρεηαο αλαγλσξίδεηαη ζήκεξα σο 

θαηαιπηηθφο παξάγνληαο ζε θάζε ζηξαηεγηθή θνηλσληθήο έληαμεο.  
5. Καιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ηεο Αλνηρηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ (ΑΜ) γηα ηελ 

θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη, ηδίσο, κέζσ ηεο 

Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.  

Ζ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηεο Δπξσπατθήο Πιαηθφξκαο θαηά ηεο Φηψρεηαο θαη ηνπ 
Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ αλαθέξεηαη θαη θαιχπηεη ηνπο εμήο ηνκείο:  

 Ππόζβαζη ζηην απαζσόληζη: Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ έμνδν απφ ηε 
θηψρεηα, γηα φζα άηνκα είλαη εηο ζέζε λα εξγαζηνχλ, είλαη ε εχξεζε εξγαζίαο. Ζ 
επηζηξνθή ζηελ αλάπηπμε πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο 
βησζηκφηεηαο θαη ηεο έληαζεο εξγαζίαο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο 
θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ πνπ πξνβιέπεη πνζνζηφ 
απαζρφιεζεο 75% ηφζν γηα ηηο γπλαίθεο φζν θαη γηα ηνπο άλδξεο, κέρξη ην 2020, 
ζα ήηαλ ε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ πξνζπάζεηα εμφδνπ 20 εθαηνκκπξίσλ 
Δπξσπαίσλ πνιηηψλ απφ ηε θηψρεηα. Οη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο 
επηθεληξψλνληαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ζηηο ιηγφηεξν θαηαθεξκαηηζκέλεο 
αγνξέο εξγαζίαο, ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ πξνζφλησλ ηνπ 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, 
θαζψο θαη ζηελ επηηάρπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ επίηεπμε ησλ 
παξαπάλσ αμηψλεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο, πνπ ζα ζπλδπάδνπλ εχζηνρα 
ζπζηήκαηα ζηήξημεο ηνπ εηζνδήκαηνο, αγνξέο εξγαζίαο ρσξίο δηαθξίζεηο θαη 
απνδνηηθέο δνκέο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. ζνη είλαη απνθιεηζκέλνη απφ ηελ αγνξά 
εξγαζίαο πξέπεη λα πξνζερζνχλ ηδηαηηέξσο θαη λα ζηεξηρζνχλ θαηαιιήισο, 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε «παγίδα» ρακειψλ πξνζδνθηψλ, φπνπ νπζηαζηηθά 
ζα βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη κεηαμχ αλεξγίαο θαη επηζθαινχο απαζρφιεζεο 
ρακειήο πνηφηεηαο.  

 Ππόζβαζη ζε βαζικέρ ςπηπεζίερ και κοινυνική πποζηαζία: δεδνκέλεο ηεο 
δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζηελφηεηαο ησλ πφξσλ γηα ηελ 
άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε νη δεκφζηεο δαπάλεο λα 
ζηνρεχνπλ θαιχηεξα ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη λα έρνπλ κεγαιχηεξν 
αληίθηππν ζηε δνθηκαδφκελε θνηλσλία. Οη δεκφζηεο πνιηηηθέο πξέπεη λα 
θαιχςνπλ δχν ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο: αθελφο ηελ πξφιεςε, ε νπνία είλαη ν 
πιένλ απνηειεζκαηηθφο θαη βηψζηκνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη αθεηέξνπ ηελ έγθαηξε παξέκβαζε, ψζηε λα 
απνθεπρζεί ην ελδερφκελν ηα άηνκα πνπ δηαβαίλνπλ ην θαηψθιη ηεο θηψρεηαο λα 
παξακείλνπλ εγθισβηζκέλα ζε αθφκε δπζθνιφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. Σα βαζηθφηεξα δεηνχκελα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο 
βησζηκφηεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε απνηξνπή ηεο αχμεζεο 
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ησλ πνζνζηψλ ησλ αηφκσλ κε θαθή πγεία. Απφ ηε κία, ε επάξθεηα θαη 
βησζηκφηεηα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 
αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηα ησλ ειηθησκέλσλ, θαζψο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε 
κεγαιψλεη ηελ εμάξηεζε ηνπο απφ ηνπο άιινπο θαη ηνπο νδεγεί ζηνλ θνηλσληθφ 
απνθιεηζκφ. Απφ ηελ άιιε, ε θαθή πγεία, ε νπνία ζπρλά απνηειεί ην πξντφλ ησλ 
θαθψλ ζπλζεθψλ δσήο, ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε θηψρεηα, θαζψο 
κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο θαη απμάλεη ην θφζηνο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη 
θξνληίδαο. πλεπψο, ην πξνιακβάλεηλ είλαη θαιχηεξν ηνπ ζεξαπεχεηλ θαη, επίζεο, 
είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο λα εμαζθαιηζηεί ε 
πξφζβαζε ζε απνηειεζκαηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή θξνληίδα.  

 Πολιηικέρ για ηην εκπαίδεςζη και ηη νεολαία: ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη 
ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο «θνηλσληθφ αζαλζέξ». 
Σνπηέζηηλ, πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ζηήξημεο ηεο 
θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο, ηεο αλάδεημεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο κεηνλεμίαο θαη 
ηεο αληζφηεηαο. Ζ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε πηζαλφηαηα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε 
αηηία γηα ηε ξήμε ηνπ θαχινπ θχθινπ ηεο δηαγελεαθήο αληζφηεηαο θαη ηεο 
κεηαβίβαζεο ηεο θηψρεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα 
πξνζεγγίδεηαη σο κηα ζεκαληηθή επέλδπζε. χκθσλα κε ην ζεκείν αλαθνξάο ησλ 
θξαηψλ κειψλ, ην 95% ησλ παηδηψλ ειηθίαο απφ 4 εηψλ έσο θαη ηελ αξρή ηεο 
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζρνιηθή 
εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα. Αλαθνξηθά κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, ην 
πνζνζηφ ηεο πξφσξεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, φπσο ζπκθσλήζεθε κε βάζε ηνλ 
πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», πξέπεη λα πέζεη ζε 
πνζνζηφ θάησ απφ ην 10% έσο ην 2020, θάηη πνπ ζα έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή 
ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο.  

 Ένηαξη μεηαναζηών: ην 6,4% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ (πεξηζζφηεξνη απφ 30 
εθαηνκκχξηα άλζξσπνη) δελ είλαη ππήθννη ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ ζέζπηζε ελφο 
νινθιεξσκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο έληαμεο απνηειεί κία 
δχζθνιε πξφθιεζε. Ζ δηαδηθαζία έληαμεο ζε κία λέα θνηλσλία είλαη πεξίπινθε 
θαη απαηηεί ζηνρεπκέλεο πξνζπάζεηεο, ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ 
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη δξψλησλ. Ζ απνηειεζκαηηθή εζηίαζε πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε ζηέγαζε, ηελ πξφζβαζε 
ζηηο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δνκέο, ηελ πξφζβαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη 
αζθαιηζηηθφ ηνκέα, ηε ζπκκεηνρή ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ηε 
δεκηνπξγία θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ θνηλφηεηα. Ζ επηηπρήο 
αληαπφθξηζε ηεο Έλσζεο ζηελ πξφθιεζε ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ απνηειεί 
ηνλ ζεκέιην ιίζν γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζηελ ήπεηξν θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 
επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 
ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ζπλνρή 
ζπλαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ 
θνηλσληθή κε ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή.  

 Κοινυνική ένηαξη και καηαπολέμηζη ηυν διακπίζευν: γηα αξθεηέο 
πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη κεκνλσκέλα άηνκα νη ξίδεο ηεο θηψρεηαο βξίζθνληαη 
ζηνπο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη ζηεξνχλ απφ ηα ελ ιφγσ άηνκα επθαηξίεο θαη 
δηθαηψκαηα. πλεπψο, νη πνιηηηθέο θνηλσληθήο έληαμεο ρξεηάδεηαη λα 
ζπλδπαζηνχλ θαη λα ζπκπιεξσζνχλ κε πνιηηηθέο θαηαπνιέκεζεο ησλ 
δηαθξίζεσλ. Ζ επίηεπμε θαιχηεξεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή 
θαη ηελ πνιηηηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ κεγάιεο νκάδεο ησλ 
Δπξσπαίσλ πνιηηψλ.  Σέηνηεο πνιηηηθέο είλαη απηέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 
ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, 
ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ 
φπσο Ρνκά. Οη πνιηηηθέο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ πξέπεη λα ζηνρεχζνπλ ζηελ 
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αληηκεηψπηζε ηνπ αλνίγκαηνο ηεο εηζνδεκαηηθήο ςαιίδαο κεηαμχ ησλ θχισλ. 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (κφλεο κεηέξεο) 
θαη ηηο ειηθησκέλεο γπλαίθεο. Έλα επξχ θάζκα παξεκβάζεσλ ζε δηάθνξεο 
ηνκεαθέο πνιηηηθέο απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ νη δηαθξίζεηο θαη νη 
απνθιεηζκνί ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Αμίδεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη ε 
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πνιηηψλ έρεη πνιχ πεξηζζφηεξεο αλάγθεο απφ ηα 
ππφινηπα άηνκα θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη δείθηεο θηψρεηαο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 
πξαγκαηηθή επάξθεηα ησλ πφξσλ ζε ζρέζε κε ηελ θάιπςε ησλ απαξαίηεησλ 
αλαγθψλ. Σα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο 
ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πεξηζζφηεξν απνθιεηζκέλεο νκάδεο ζε κία θνηλσλία. Οη 
δηαθξίζεηο, ν ζηηγκαηηζκφο θαη ν απνθιεηζκφο απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ 
πξφζβαζε ηνπο ζηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία. Πξφζθαηεο έξεπλεο 
ππνδεηθλχνπλ φηη ε θηψρεηα, νη δηαθξίζεηο θαη νη ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο εηο βάξνο 
ηνπο, θαζψο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ Ρνκά έρνπλ απμεζεί. πλεπψο, 
ρξεηάδνληαη νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αλεζπρεηηθψλ 
θαηλνκέλσλ. Ζ έιιεηςε ζηέγεο απνηειεί ην πην αθξαίν παξάδεηγκα θηψρεηαο θαη 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ αλάπηπμε θαηάιιεισλ θαη νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ 
γηα ηελ πξφζβαζε ζε πξνζηηή ζηέγε απνηειεί πςειή πξνηεξαηφηεηα ηεο 
Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε.  Δπηπξφζζεηα, 
απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ επξεία ρξήζε ησλ 
ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ψζηε λα γεθπξσζεί ην 
ράζκα ηεο ςεθηαθήο πζηέξεζεο, λα αληηκεησπηζηεί ηθαλνπνηεηηθά ε ελεξγεηαθή 
θηψρεηα, κέζσ ηεο ρξήζεο θαηλνηφκσλ θαη απνδνηηθψλ ελεξγεηαθψλ ιχζεσλ, θαη 
λα δηαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη εηδηθνί ζηφρνη ηεο «Δπξσπατθήο Πιαηθφξκαο γηα ηελ 
Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ» ζπλνςίδνληαη ζηα 
εμήο:  

1. ηήξημε γηα ηελ εμάιεηςε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο.  
2. Πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ έληαμεο ησλ επάισησλ νκάδσλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, θαζψο ε αλεξγία είλαη ε βαζηθφηεξε αηηία θηψρεηαο θαη 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  
3. Δμαζθάιηζε θαη πξνζηηή ζηέγαζε γηα φινπο.  
4. Δμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ θαη αχμεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο, ησλ εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ, ησλ κεηαλαζηψλ θαη άιισλ επάισησλ 

νκάδσλ πνπ έρνπλ αλάγθε.  
5. Αληηκεηψπηζε ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο.  
6. Πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ Ρνκά.  

2.2.4 Η τρατηγική της Ε.Ε. για τους Ρομά 

Οη Ρνκά απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε εζλνηηθή κεηνλφηεηα ηεο Δπξψπεο, Δθηηκάηαη φηη 
απφ ηα 10 – 12 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα Ρνκά πνπ δνπλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, ηα έμη 
εθαηνκκχξηα δνπλ ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη πνιίηεο 
ηεο. Πνιινί Ρνκά πέθηνπλ ζχκαηα πξνθαηαιήςεσλ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 
ζηελ Δ.Δ., παξά ην γεγνλφο φηη νη ρψξεο ηεο απαγνξεχνπλ ηηο δηαθξίζεηο.   

Ζ Δ.Δ. έρεη ηνλίζεη θαη‟ επαλάιεςε ηελ αλάγθε έληαμεο ησλ Ρνκά. Σα ζεζκηθά 
φξγαλα θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ θνηλή επζύλε γηα λα ζεκεησζεί πξφνδνο 
ζηνλ ηνκέα απηφλ.  Χο εθ ηνχηνπ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην 2011, εμέδσζε 
αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία θαινχζε ηα θξάηε κέιε λα θαηαξηίζνπλ ζηξαηεγηθέο 
έληαμεο ησλ Ρνκά πνπ ζα πεξηιάκβαλαλ ηηο πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα πνπ έπξεπε λα 
ζεζπηζηνχλ[COM (2011) 173 ηειηθφ].  
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Σν Πιαίζην ηεο ΔΔ γηα εζληθέο ζηξαηεγηθέο έληαμεο ησλ Ρνκά κέρξη ην 2020 πνπ 
εγθξίζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 ζεκαηνδφηεζε κηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο 
ηνπ δεηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ Ρνκά: γηα πξψηε θνξά αλαπηπζζφηαλ 
έλα ζπλνιηθφ θαη ηεθκεξησκέλν πιαίζην κε ζαθή ζχλδεζε κε ηε ζηξαηεγηθή 
«Δπξψπε 2020». Σν Πιαίζην ηεο ΔΔ ηζρχεη γηα φια ηα θξάηε κέιε, αιιά πξέπεη λα 
είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ηεο θάζε ρψξαο.  

Οη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηεο ΔΔ ελέθξηλαλ ην Πιαίζην ηεο ΔΔ θαη έηζη, γηα 
πξψηε θνξά, ηα θξάηε κέιε άξρηζαλ λα ζπληνλίδνπλ ηηοπξνζπάζεηεο ηνπο γηα λα 
γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ Ρνκά θαη ησλ κε Ρνκά φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε 
ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ απαζρφιεζε, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηε ζηέγαζε. Ζ 
Δπηηξνπή ζέζπηζε κεραληζκφ εηήζηαο ππνβνιήο εθζέζεσλ πξνο ην Δπξσπατθφ 
Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ πνπ ζα έρεη 
ζεκεησζεί κέρξη ην 2020. Παξάιιεια, δεκηνχξγεζε κεραληζκνχο γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο 
πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ, ηδίσο ην δίθηπν εζληθψλ ζεκείσλ επαθήο γηα ηνπο 
Ρνκά ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζπλέξρνληαη ηαθηηθά ηα εζληθά ζεκεία επαθήο Ρνκά θαη 
ησλ 28 θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη ηελ εζσηεξηθή εηδηθή νκάδα δξάζεο ηεο Δπηηξνπήο 
γηα ηνπο Ρνκά ππφ ηελ πξνεδξία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηθαηνζχλεο (κε 
αλαπιεξσηή πξφεδξν ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 
θαη Έληαμεο), ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πςειφβαζκνη εθπξφζσπνη απφ ηε Γεληθή 
Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη απφ δηάθνξεο γεληθέο δηεπζχλζεηο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή 
θαη ηελ αζηηθή αλάπηπμε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ηε γεσξγία θαη ηελ 
αγξνηηθή αλάπηπμε, ηελ πγεία θαη ηνπο θαηαλαισηέο, ηε δηεχξπλζε, ηηο εζσηεξηθέο 
ππνζέζεηο, ηηο ζηαηηζηηθέο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηελ επηθνηλσλία θαη ηνλ Οξγαληζκφ 
Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (FRA), κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε 
ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο ζπλεθηηθφηεηαο. 

χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Πιαηζίνπ ηεο Δ.Δ. 
γηα ηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο έληαμεο ησλ Ρνκά [COM (2014) 209 ηειηθφ], αλάγνληαη ηα 
εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

Σν κέγεζνο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Ρνκά δηαθέξνπλ απφ ην έλα θξάηνο 
κέινο ζην άιιν. Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, ε έληαμε ησλ λενεηζεξρνκέλσλ 
θνηλνηήησλ Ρνκά δεκηνπξγεί λέεο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. 
χκθσλα κε ην Πιαίζην ηεο ΔΔ, φια ηα θξάηε κέιε έρνπλ αλαπηχμεη ηηο δηθέο ηνπο 
ζηξαηεγηθέο έληαμεο ησλ Ρνκά, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 
Ρνκά ζηε ρψξα ηνπο. Δπεηδή πνιινί Ρνκά είλαη αληηκέησπνη κε ηε θηψρεηα θαη ηνλ 
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ε Δπηηξνπή ζπλέδεζε ηελ έληαμε ησλ Ρνκά κε ην επξχηεξν 
πξφγξακκα δξάζεο ηεο γηα ηελ αλάπηπμε, ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». 

ην Δπξσπατθφ Δμάκελν, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην δηαηχπσζε εηδηθέο ζπζηάζεηο 
αλά ρψξα ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ Ρνκά ζηα θξάηε κέιε κε κεγάιν πιεζπζκφ 
Ρνκά. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή πξφηεηλε θαη ην πκβνχιην ελέθξηλε ηελ πξψηε ζηα 
ρξνληθά λνκηθή πξάμε γηα ηνπο Ρνκά, κηα ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε 
ιήςε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ θνηλσληθήο έληαμεο ησλ Ρνκά ζηα θξάηε κέιε. Ζ ελ 
ιφγσ ζχζηαζε πξνζδηνξίδεη εηδηθά κέηξα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζεηηθή δξάζε γηα ηε 
βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ Ρνκά.  

Ζ εηδηθή νκάδα δξάζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνπο Ρνκά εμαζθαιίδεη ηελ αληηκεηψπηζε 
φισλ ησλ πηπρψλ ηεο έληαμεο ησλ Ρνκά, ηδίσο κέζσ ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ ηακείσλ 
ηεο ΔΔ. Σν λέν πνιπεηέο δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 ζα 
δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ έληαμε ησλ Ρνκά. Ο θαλνληζκφο 
θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα φια ηα επξσπατθά δηαξζξσηηθά θαη επελδπηηθά ηακεία (ΔΓΔΣ) 
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ πφξσλ δηαθφξσλ ηακείσλ ηεο ΔΔ γηα δξάζε 
ζηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο πνιηηηθήο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ. Σα θπξηφηεξα 
ζπλαθή κε ηελ έληαμε ησλ Ρνκά ηακεία είλαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), 
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ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ 
Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). Οη δεκνζηνλνκηθνί θαλνληζκνί νξίδνπλ φηη 
ηνπιάρηζηνλ ην 23,1% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο ζα δηαηεζεί γηα 
επελδχζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, 
ελψ ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ πνζνχ απηνχ ζα δηαηεζεί ζε φια ηα θξάηε κέιε γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Δπηπιένλ, νη λένη 
θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ ηακείσλ ηεο ΔΔ ζήκεξα 
πεξηέρνπλ βειηησκέλνπο κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, γηα λα 
ππάξμνπλ αθξηβέζηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ηα δηαξζξσηηθά 
ηακεία ηθαλνπνηνχλ ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ Ρνκά. 

Ζ Δπηηξνπή εμέδσζε επίζεο έλαλ επξσπατθφ θψδηθα δενληνινγίαο φζνλ αθνξά ηελ 
εηαηξηθή ζρέζε, ν νπνίνο θαιχπηεη φια ηα ΔΓΔΣ θαη πεξηέρεη ιεπηνκεξή θξηηήξηα γηα 
ηελ νξγάλσζε εηαηξηθψλ ζρέζεσλ, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Δπηπιένλ, ν θαλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) απαηηεί έλα επαξθέο πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΚΣ 
λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο θαη ζε πεξηθέξεηεο 
κεηάβαζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ ΜΚΟ 
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ.  

Σέινο, βάζεη πξνηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο, ην πκβνχιην εμέδσζε ζχζηαζε γηα ηε 
ζέζπηζε «Δγγπήζεσλ γηα ηε Νενιαία» θαη θιήζεθαλ εηδηθά ηα θξάηε κέιε λα 
ζεσξνχλ ηνπο Ρνκά σο βαζηθή νκάδα-ζηφρν ζε αλαινγία κε ην κέγεζνο θαη ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο Ρνκά. 

Ζ Δπηηξνπή έρεη θαζηεξψζεη κφληκν δηάινγν κε ηα θξάηε κέιε κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ 
28 εζληθψλ ζεκείσλ επαθήο γηα ηνπο Ρνκά. Σν δίθηπν απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα 
γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ 
δξάζεσλ επί ηφπνπ. Δπηηξέπεη επίζεο ζηα θξάηε κέιε λα αληαιιάζζνπλ ηελ 
εκπεηξία θαη ηηο εηδηθέο γλψζεηο ηνπο κε ηελ Δπηηξνπή θαη επλνεί ηε δηαθξαηηθή 
ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ.  

Δπηπιένλ, νη ζπλεδξηάζεηο ηεο επξσπατθήο πιαηθφξκαο γηα ηελ έληαμε ησλ Ρνκά 
έρνπλ εμειηρζεί ζε θφξνπκ ζπδήηεζεο θαη αληαιιαγήο εκπεηξηψλ κεηαμχ ηεο 
Δπηηξνπήο, ησλ θξαηψλ κειψλ, δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ησλ ρσξψλ ηεο δηεχξπλζεο 
θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ζα αλαδεηήζεη ηξφπνπο γηα λα θαηαζηεί ην θφξνπκ απηφ 
αθφκε πην απνηειεζκαηηθφ θαη λα ζπκβάιεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηε 
δηακφξθσζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ έληαμεο ησλ Ρνκά.  

Γηα ηε ζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ έληαμεο 
ησλ Ρνκά ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε Δπηηξνπή ζπκκεηέρεη ζε 
ζπλαζπηζκφ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. ε απηφ ηνλ ζπλαζπηζκφ, ε Δπηηξνπή θαη ην 
πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα εληζρπζεί ε ηθαλφηεηα ησλ 
ηνπηθψλ αξρψλ φζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πινπνίεζε 
ησλ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ έληαμεο ησλ Ρνκά, αξρίδνληαο κε ηε βειηίσζε ηεο ηνπηθήο 
δηαθπβέξλεζεοθαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ κέζσ δηακεζνιάβεζεο.  

2.2.5 Πόροι της Ε.Ε. για την Τλοποίηση των Δράσεων 

Σα βαζηθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο ΔΔ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο είλαη ηα εμήο: 1) Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, 2) 
Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε, 3) Δπξσπατθφ 
Πξφγξακκα γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Κνηλσληθή Καηλνηνκία (EASI), 4) Σακείν 
Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (FEAD), 5) Σακείν Αζχινπ, 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο, 6) URBACTIIIθαη 7) HORIZON 2020.  
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2.2.5.1 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο
13

 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (εθεμήο ΔΚΣ) απνηειεί ην θπξηφηεξν εξγαιείν ηεο 
επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, ηελ πξνψζεζε ηεο 
απαζρφιεζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ. Δπηδηψθεη ηελ 
εμεχξεζε εξγαζίαο γηα ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο, ηελ θνηλσληθή έληαμε αηφκσλ πνπ 
κεηνλεθηνχλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, θαζψο θαη ησλ δίθαησλ 
θαη ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο. Χο εθ ηνχηνπ, επελδχεη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο 
Έλσζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, είηε αθνξά εξγαδφκελνπο θαη 
αλέξγνπο είηε απεπζχλεηαη ζε λένπο θαη ζε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Ο εηήζηνο 
αξηζκψλ σθεινχκελσλ, πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ πξνλνκίσλ ηνπ ΔΚΣ γηα λα 
εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο, θηάλεη πεξίπνπ 
ηα 15 εθαηνκκχξηα άηνκα. Γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (2014 – 2020), νη 
ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ Σακείνπ ζα είλαη πεξίπνπ 80 δηζ. επξψ. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ 
ΔΚΣ, γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, είλαη νη θάησζη:    

 Σελ θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπο ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο: ην 
ΔΚΣ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ζηήξημε νξγαληζκψλ ζε φιε ηελ επξσπατθή 
γεσγξαθηθή επηθξάηεηα, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ δξάζεηο κε ζηφρν ηελ 
θαηάξηηζε θαη ηελ εχξεζε απαζρφιεζεο. Δπηπξφζζεηα, ζα ρξεκαηνδνηήζεη 
πξσηνβνπιίεο επηρεηξεκαηηψλ κε αξρηθφ θεθάιαην, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ 
έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ αλαδηάξζξσζε ή ηελ έιιεηςε θαηαξηηζκέλσλ 
εξγαδφκελσλ. Χο θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΔΚΣ νξίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 
είζνδν ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 Σελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο: ν απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ είλαη ε εχξεζε 
εξγαζίαο. Ζ απαζρφιεζε είλαη ηθαλή λα εμαζθαιίζεη ζηα άηνκα νηθνλνκηθή 
αζθάιεηα θαη ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε έλα θνηλσληθφ ζχλνιν. Σν ΔΚΣ, ινηπφλ, 
ζα ζπλερίζεη λα ρξεκαηνδνηεί έξγα, πνπ βνεζνχλ φζνπο αληηκεησπίδνπλ 
δπζθνιίεο ή πξνέξρνληαη απφ νκάδεο πνπ κεηνλεθηνχλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ 
δεμηφηεηεο, λα βξνπλ εξγαζία θαη λα απνιακβάλνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο κε ηνπο 
ππφινηπνπο.  

 Σε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο: Σν ΔΚΣ ζα ρξεκαηνδνηήζεη 
πξσηνβνπιίεο, ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ, γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζεο, κε ζηφρν `λα δηαζθαιίζεη φηη νη λένη ζα νινθιεξψλνπλ ηνλ θχθιν 
εθπαίδεπζεο ηνπο θαη ζα απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο 
θαηαζηήζνπλ αληαγσληζηηθφηεξνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ κείσζε ηνπ 
πνζνζηνχ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, ε βειηίσζε ησλ επθαηξηψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο 
θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο,  απνηεινχλ ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο.  

 Σε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ησλ θξαηψλ – κειψλ: ην 
Σακείν ζα ζπκβάιεη ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ – κειψλ γηα αλαβάζκηζε ηεο 
δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 
Δπνκέλσο, ζα ζηεξίμεη ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο ζηε δηνίθεζε, κέζσ ηεο 
παξνρήο απαξαίηεησλ δηνηθεηηθψλ θαη ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ.  

2.2.5.2 Ευρωπαϊκό Σαμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
14

 

Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (εθεμήο ΔΣΠ) παξέρεη 
ζηήξημε ζε άηνκα πνπ ράλνπλ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, είηε ιφγσ ζεκαληηθψλ 

                                                
13http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el 
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δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην παγθφζκην εκπφξην ειέσ παγθνζκηνπνίεζεο (π.ρ. φηαλ 
θιείλεη κηα κεγάιε επηρείξεζε ή κεηαθέξνληαη γξακκέο παξαγσγήο ηεο ζε ρψξεο 
εθηφο ηεο ΔΔ) είηε εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο 
θξίζεο. 

Ο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΔΣΠ αλέξρεηαη ζε 150 εθαη. επξψ γηα ηελ λέα 
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 – 2020. Σν ΔΣΠ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεί έσο θαη ην 60% 
ηνπ θφζηνπο ζρεδίσλ παξνρήο βνήζεηαο ζε εξγαδφκελνπο πνπ απνιχνληαη, 
πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ κηα λέα ζέζε εξγαζίαο ή λα αλνίμνπλ ηελ δηθή ηνπο επηρείξεζε. 

Χο επί ην πιείζηνλ, ην ΔΣΠ αλαθέξεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο απφιπζεο άλσ ησλ 
500 εξγαδνκέλσλ απφ κία κεκνλσκέλε εηαηξεία ή απφιπζεο κεγάινπ αξηζκνχ 
εξγαδνκέλσλ απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ζε κία ή πεξηζζφηεξεο γεηηνληθέο 
πεξηνρέο.  

Τπεχζπλεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 
απφ ην ΔΣΠ είλαη νη εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ησλ θξαηψλ – κειψλ. Ζ δηάξθεηα 
ηνπ θάζε ζρεδίνπ είλαη δηεηήο, ελψ ην ΔΣΠ κπνξεί λα ζπγρξεκαηνδνηήζεη δηάθνξα 
έξγα φπσο βνήζεηα γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο, ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο 
ζηαδηνδξνκίαο, εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη επαλαθαηάξηηζε, 
ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζχζηαζε 
επηρείξεζεο, επηδφκαηα θαηάξηηζεο θαη κεηεγθαηάζηαζεο. 

2.2.5.3 Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική 

Καινοτομία (EASI)
15

 

Σν επξσπατθφ πξφγξακκα γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Κνηλσληθή Καηλνηνκία (EaSI) 
είλαη έλαο θνηλνηηθφο ρξεκαηνδνηηθφο κεραληζκφο πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξναγσγή ηεο 
πνηνηηθήο θαη βηψζηκεο απαζρφιεζεο πςεινχ επηπέδνπ, ηε δηαζθάιηζε επαξθνχο 
θαη θαηάιιειεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ θαη ηεο θηψρεηαο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

Σν πξφγξακκα δηαρεηξίδεηαη απεπζείαο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζπλελψλεη ηξία 
επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία απνηεινχζαλ αληηθείκελν ρσξηζηήο δηαρείξηζεο 
ην δηάζηεκα 2007 – 2013: PROGRESS, EURES θαη Μεραληζκφο 
Μηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ Progress. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ηα πξνγξάκκαηα 
απηά απνηεινχλ ηνπο ηξεηο άμνλεο ηνπ EaSIπνπ ζηεξίδνπλ:  

 Σνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο – 
άμνλαο PROGRESS (61% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ).  

 Σελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα – άμνλαο EURES (18% ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ).  

 Σελ πξφζβαζε ζηηο κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο θαη ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 
– άμνλαο Μηθξνρξεκαηνδνηήζεηο θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (21% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ).  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην δηάζηεκα 2014 – 2020 αλέξρεηαη ζε 
919.469.000 επξψ.   

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη παξαθάησ: 

 Δλίζρπζε ηεο νηθεηνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ θαη ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ζε 
επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο, ησλ θνηλσληθψλ 
ππνζέζεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. 
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 ηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη 
πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Δθζπγρξνληζκφο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ θαη δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 
εθαξκνγήο ηεο. 

 Πξνψζεζε ηεο γεσγξαθηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ελίζρπζε ησλ επθαηξηψλ 
απαζρφιεζεο κε ηελ αλάπηπμε κηαο αλνηρηήο αγνξάο εξγαζίαο. 

 Δλίζρπζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ 
γηα επάισηεο νκάδεο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαη βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο 
ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ρξεκαηνδφηεζε.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ην EaSI δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε 
επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, πξνάγεη ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχιισλ, θαηαπνιεκά ηηο 
δηαθξίζεηο, πξνσζεί ηελ πνηνηηθή θαη βηψζηκε απαζρφιεζε πςεινχ επηπέδνπ, 
θαηαπνιεκά ηελ καθξνρξφληα αλεξγία θαη αγσλίδεηαη θαηά ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

2.2.5.4 Σαμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD)
16

 

Σν Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (εθεμήο ΣΔΒΑ) ζηεξίδεη ηηο 
δξάζεηο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ γηα παξνρή πιηθήο βνήζεηαο πξνο ηνπο απφξνπο. Ζ 
πιηθή απηή βνήζεηα ζπλίζηαηαη ζηε δηαλνκή ηξνθίκσλ, ξνπρηζκνχ θαη άιισλ 
αλαγθαίσλ εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο, π.ρ. παπνχηζηα, ζαπνχλη θαη ζακπνπάλ. 

Ζ παξνρή πιηθήο βνήζεηαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κέηξα θνηλσληθήο έληαμεο, 
φπσο θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε γηα λα κπνξέζνπλ ηα άηνκα απηά λα βγνπλ απφ ηε 
θηψρεηα. 

Ζ Δπηηξνπή εγθξίλεη ηα εζληθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, βάζεη ησλ 

νπνίσλ νη εζληθέο αξρέο ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο γηα ηε δηαλνκή ηεο 

βνήζεηαο κέζσ ζπλεξγαδφκελσλ νξγαλψζεσλ. Παξφκνηα πξνζέγγηζε αθνινπζείηαη 

ήδε γηα ηα ηακεία ζπλνρήο. 

Οη ρψξεο ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηφζν ην είδνο ηεο βνήζεηαο (ηξφθηκα ή 
βαζηθή πιηθή βνήζεηα, ή ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν) πνπ επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ 
αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, φζν θαη ηνλ ηξφπν απφθηεζεο θαη δηαλνκήο ηεο 
βνήζεηαο. 

Οη εζληθέο αξρέο κπνξνχλ είηε λα αγνξάδνπλ νη ίδηεο ηα ηξφθηκα θαη ηα άιια είδε θαη 
λα ηα πξνσζνχλ ζηηο ζπλεξγαδφκελεο νξγαλψζεηο, είηε λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο 
νξγαλψζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηνχλ νη ίδηεο ηηο αγνξέο ησλ εηδψλ. Οη 
ζπλεξγαδφκελεο νξγαλψζεηο πνπ αγνξάδνπλ νη ίδηεο ηα ηξφθηκα ή άιια είδε 
κπνξνχλ είηε λα ηα δηαλέκνπλ απεπζείαο είηε λα δεηνχλ ηε βνήζεηα άιισλ 
ζπλεξγαδφκελσλ νξγαλψζεσλ. 

Γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2020, ην πνζφ πνπ ζα δηαηεζεί ζην ΣΔΒΑ αλέξρεηαη ζε 3,8 
δηζ. επξψ, κε ηελ εζληθή ζπκκεηνρή λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ ζην 15% ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο.   
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2.2.5.5 Σαμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
17

 

Ο επξχηεξνο ζηφρνο ηνπ Σακείνπ είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 
ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ζηελ αλάπηπμε, ελδπλάκσζε θαη πινπνίεζε κηαο 
θνηλήο πνιηηηθήο ζηα ζέκαηα αζχινπ, επηθνπξηθήο θαη πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο, 
θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία θνηλήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ην 
Σακείν ζα ζπλεηζθέξεη ζηνπο αθφινπζνπο εηδηθνχο ζηφρνπο:  

 Κνηλφ Δπξσπατθφ χζηεκα Αζχινπ.  

 Έληαμε θαη λφκηκε κεηαλάζηεπζε ζηα θξάηε – κέιε.  

 Δλδπλάκσζε δίθαησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηζηξνθήο ζηα θξάηε – 
κέιε.  

 Δλδπλάκσζε ηεο αιιειεγγχεο θαη ηνπ επηκεξηζκνχ επζπλψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ 
– κειψλ.  

Γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 – 2020, έρνπλ δηαηεζεί ζπλνιηθά 3,9 δηζ. επξψ.  

2.2.5.6 6.URBACTIII
18

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπλδξάκεη ζηε δηαθίλεζε ηεο γλψζεο θαη ησλ θαιψλ 
πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ πφιεσλ. ηφρνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 
θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ ζπλνρήο θαη πεξηθεξεηαθήο 
πνιηηηθήο. Σν URBACTIII είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΔΣΠΑ κε 
πξνυπνινγηζκφ 74. 302 δηζ. επξψ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 – 2020. Σν 
70% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη δεζκεπκέλν ζε πέληε ζεκαηηθνχο άμνλεο, νη νπνίνη 
ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020. Πην 
ζπγθεθξηκέλα:  

 Θ1 γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία.  

 Θ4 γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο.  

 Θ6 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ιεινγηζκέλεο 
δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ.  

 Θ8 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο.  

 Θ9 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
θηψρεηαο.  

2.2.5.7 HORIZON 2O2O
19

 

Σν πξφγξακκα HORIZON 2020 είλαη ην ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ 
Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία, πνπ ζα θαιχςεη ηελ πεξίνδν 2014 – 2020, κε 
πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 80 δηζ. επξψ. Σν πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ηελ ζηξαηεγηθή 
Δπξψπε 2020, πνπ αλαδεηθλχεη ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία σο βαζηθνχο κνρινχο 
γηα ηελ έμππλε, βηψζηκε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε, ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζηελ 
αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ.  
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Οη ηξεηο θχξηνη άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: 

 Δπηζηεκνληθή Αξηζηεία: επηζηεκνληθή έξεπλα παγθνζκίνπ επηπέδνπ κε ζηφρν ηελ 
πξνζέιθπζε ζηελ ΔΔ ησλ θαιχηεξσλ επηζηεκφλσλ.  

 Βηνκεραληθή Τπεξνρή: ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο θιεηδηά, φπσο 
λαλνηερλνινγία, κηθξνειεθηξνληθή, ζπκκεηνρή ηδησηηθνχ ηνκέα, δεκηνπξγία 
θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ.  

Κνηλσληθέο Πξνθιήζεηο: αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, φπσο ε 
γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε εμάληιεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ε αληηκεηψπηζε ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

2.2.5.1 Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020
20

 

Σν πξφγξακκα Γηθαηψκαηα, Ηζφηεηα θαη Ηζαγέλεηα απνηειεί ζπλέρεηα ησλ ηξηψλ 
πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2007 - 2013: Θεκειηψδε δηθαηψκαηα, Daphne III, θαη 
ηνπ πξνγξάκκαηνο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (PROGRESS), 
ηκήκαηα “Καηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη Γηαθνξεηηθφηεηα” θαη “Ηζφηεηα ησλ 
θχισλ”. 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1382/2013, γεληθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
απνηειεί ε ζπκβνιή ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ελφο επξσπατθνχ ρψξνπ δηθαηνζχλεο 
βαζηζκέλνπ ζηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, ηδίσο κέζσ 
ηεο πξνψζεζεο ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε αζηηθέο θαη πνηληθέο ππνζέζεηο. 

Σν Πξφγξακκα "Γηθαηψκαηα, Ηζφηεηα θαη Ηζαγέλεηα" πεξηιακβάλεη σο εηδηθνχο 
ζηφρνπο, κεηαμχ άιισλ, αθελφο ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 
αλδξψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο ζπλεθηίκεζεο ηνπ θχινπ ζηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο, θαη 
αθεηέξνπ ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο βίαο θαηά παηδηψλ, λέσλ θαη 
γπλαηθψλ, θαζψο θαη άιισλ νκάδσλ θηλδχλνπ, ηδίσο νκάδσλ πνπ θηλδπλεχνπλ λα 
ππνζηνχλ βία ζε ζηελέο ζρέζεηο, θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηέηνηαο κνξθήο βίαο.  

Ο πξνππνινγηζκφο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 2014 έσο 2020 
αλέξρεηαη ζε 439.473.000 Δπξψ. 

2.3 Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ 

ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΥΣΩΦΕΙΑ 

2.3.1 Τφιστάμενη κατάσταση σε εθνικό επίπεδο 

ην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 9 «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, 
θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε κνξθήο δηάθξηζεο» ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο 
Πεξηφδνπ 2014-2020 έρεη εθπνλεζεί ε Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, 
ζηελ νπνία απνηππψλνληαη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέογηα ηε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ 
πνιηηηθψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληαζηελ Διιάδα ε θαηάζηαζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ έρεη επηδεηλσζεί κε απνηέιεζκα ε ζηέξεζε βαζηθψλ αγαζψλ θαη 
ππεξεζηψλ (δπζθνιία ηθαλνπνίεζεο βαζηθψλ αλαγθψλ, αλεπαξθείο ζπλζήθεο 
ζηέγαζεο, επηβάξπλζε απφ ηηο δαπάλεο ζηέγαζεο, αδπλακία απνπιεξσκήο δαλείσλ 
ή αγνξψλ κε δφζεηο, δπζθνιίεο ζηελ πιεξσκή πάγησλ ινγαξηαζκψλ, δπζθνιία 

                                                
20http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm 
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αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλήζσλ αλαγθψλ, πνηφηεηα δσήο) λα κελ αθνξά κφλν ην θησρφ 
πιεζπζκφ, αιιά θαη ηκήκα ηνπ κε θησρνχ πιεζπζκνχ.  

ηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ην 2013 δείρλνπλ φηη ην 20,3% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 
ζηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ αγαζψλ, πνζνζηφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 23,3% γηα 
ηνλ πιεζπζκφ έσο 17 εηψλ, 21,6% γηα ηνλ πιεζπζκφ 18-64 εηψλ θαη 13,7% γηα ηνλ 
πιεζπζκφ άλσ ησλ 65 εηψλ.  

Πίλαθαο 1: Καηαλνκή πιεζπζκνύ πνπ ζηεξείηαη ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ αγαζώλ 
θαη ππεξεζηώλ αλά θύιν θαη ειηθία 

Ηλικιακή διάρθρωση 
 

Φύλο 
2011 2012 2013 

0-17 

Άξξελεο 16,1 19,5 23,1 

Θήιεηο 16,8 21,2 23,5 

χλνιν 16,4 20,9 23,3 

18-64 

Άξξελεο 15,3 21,3 21,6 

Θήιεηο 15,6 20,1 21,7 

χλνιν 15,4 20,7 21,5 

65+ 

Άξξελεο 11,1 11,8 12,1 

Θήιεηο 14,7 16,3 15,0 

χλνιν 13,1 14,3 13,7 

Σύνολο 

Άξξελεο 14,9 19,9 20,3 

Θήιεηο 15,4 19,1 20,3 

χλνιν 15,2 19,5 20,3 

Πεγή: Απνγξαθή: ΔΛΣΑΣ, 2013 

Σα λνηθνθπξηά πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο εθηηκψληαη ζε 892.763 θαη ηα 
κέιε ηνπο ζε 2.529.005. Απηφ ζεκαίλεη φηη 23,1% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 
ρψξαο απεηιείηαη απφ ηε θηψρεηα, φηαλ ην θαηψθιη ππνινγίδεηαη ζην 60% ηεο 
δηάκεζνπ ηνπ ζπλνιηθνχ δηαζέζηκνπ ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο. Βάζεη ηεο ειηθίαο, 
φπσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ζε εζληθφ επίπεδν γηα ην 2013, ηα πςειφηεξα 
πνζνζηά θηψρεηαο (κεηά αιιά θαη πξηλ ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο φπσο ηα 
επηδφκαηα θαη άιιεο θνηλσληθέο παξνρέο) εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε παηδηά ειηθίαο 0-
17 εηψλ (παηδηθή θηψρεηα) κε πνζνζηφ 28,8% θαη ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ 
κε πνζνζηφ 15,1%.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην γεληθφηεξν δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο κε ηνλ 
δείθηε γήξαλζεο λα έρεη απμεηηθή ηάζε επηδεηλψλεη ην πξφβιεκα θαζψο  φιν θαη 
πεξηζζφηεξνη ειηθησκέλνη θηλδπλεχνπλ απφ ηε θηψρεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζπλνιηθφ 
πιεζπζκφ θαη είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλνη ζηελ πιηθή ζηέξεζε.  

Βάζεη ηνπ ηχπνπ ησλ λνηθνθπξηψλ, ην κεγαιχηεξν θίλδπλν θηψρεηαο ζε επίπεδν 
ρψξαο γηα ην 2013 αληηκεησπίδνπλ ηα πνιππιεζή λνηθνθπξηά κε ηξεηο ή 
πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο κε εμαξηψκελα παηδηά κε πνζνζηφ 38%, θαη αθνινπζνχλ νη 
κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε ηνπιάρηζηνλ έλα εμαξηψκελν παηδί θαη πνζνζηφ 37,2%. 
Δπίζεο ηα λνηθνθπξηά κε δχν ελήιηθεο θαη δχν εμαξηψκελα ηέθλα παξνπζηάδνπλ 
πςειά πνζνζηά θηλδχλνπ θηψρεηαο (25,6%). πκπεξαίλεηαηφηη, ηα πνιππιεζή 
λνηθνθπξηά κεεμαξηψκελα κέιε θαη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο αληηκεησπίδνπλ ηνλ 
πςειφηεξν θίλδπλν θηψρεηαο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα. 

Πίλαθαο 2: Ο θίλδπλνο θηώρεηαο αλά ηύπν λνηθνθπξηνύ ζηελ Διιάδα 

Τύπος Νοικοκσριού 2011 2012 2013 
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Ννηθνθπξηά ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά  19,5  18,6  17,9  

 
Έλαο ελήιηθαο ειηθίαο θάησ ησλ 65 εηψλ  21,8  21,1  24,4  

 
Έλαο ελήιηθαο ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ  29,7  23,5  20,3  

 
Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ –ζήιπ  25,8  24,1  22,9  

 
Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ –άξξελ  24,3  19,3  21,8  

 
Γχν ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά ειηθίαο θάησ 
ησλ 65 εηψλ  

16,2  14,6  14,9  
 

Γχν ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά, ν έλαο 
ηνπιάρηζηνλ ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ  

22,3  15,4  11,7  

Σξεηο ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα 
παηδηά  

17,2  20,5  20,9  

Ννηθνθπξηά κε εμαξηψκελα παηδηά  23,2  28,1  28,9  
 

Μνλνγνλετθφ λνηθνθπξηφ κε, ηνπιάρηζηνλ, έλα 
εμαξηψκελν παηδί  

43,2  66,0  37,2  

Γχν ελήιηθεο κε έλα εμαξηψκελν παηδί  17,7  25,3  20,2  
 

Γχν ελήιηθεο κε δχν εμαξηψκελα παηδηά  24,2  25,9  25,6  
 

Γχν ελήιηθεο κε ηξία ή πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα παηδηά  20,8  36,8  31,4  

Γχν ελήιηθεο  19,9  15,1  13,1  
 

Γχν ελήιηθεο ή πεξηζζφηεξνη κε εμαξηψκελα παηδηά  22,7  27,0  28,6  
 

Γχν ελήιηθεο ή πεξηζζφηεξνη ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά  18,5  18,0  16,9  
 

Σξεηο ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο κε εμαξηψκελα παηδηά 24,7  31,3  38,0  
 

Πεγή: Απνγξαθή: ΔΛΣΑΣ, 2013 

Ζ κεγαιχηεξε αηηία ηεο θηψρεηαο είλαη ε αλεξγία. Ο θίλδπλνο θηψρεηαο γηα ηνπο 
αλέξγνπο δηακνξθψζεθε ην 2013 ζε 46,3% έλαληη 38,5% ην 2010 θάηη ην νπνίν 
αλαδεηθλχεη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο απφ ηελ αλεξγία πνπ 
νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ πνιππιεζέζηεξσλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ απφ 
ην επίδνκα αλεξγίαο (ησλ λέσλ αλέξγσλ δηφηη δελ έρνπλ αθφκα ζεκειηψζεη δηθαίσκα 
επηδφηεζεο θαη ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ δηφηη έρνπλ εμαληιήζεη ην ρξφλν 
επηδφηεζεο).  

Ο θίλδπλνο ηεο θηψρεηαο φκσο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο άλεξγνπο θαη ζην κε 
νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 
εξγάδνληαη. Οη «εξγαδφκελνη - θησρνί», δειαδή νη εξγαδφκελνη πνπ δνπλ θάησ απφ 
ην φξην ηεο θηψρεηαο απνηεινχζαλ ην 2013 ην 13,1% ησλ εξγαδνκέλσλ .Δπίζεο, 
ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ είλαη νη 
ζπλζήθεο απαζρφιεζεο πνπ επηθξαηνχλ ηα ρξφληα ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα θα 
ζπγθεθξηκέλα, ε αλαζθάιηζηε εξγαζία, ε ππναπαζρφιεζε θαη ν εξγαζηαθφο 
απνθιεηζκφο πνπ ππάξρεηζηνπο λένπο θαη ηδίσο ηηο γπλαίθεο. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, νη λένη, νη κεηαλάζηεο θαη ηα άηνκα κε ρακειά πξνζφληα πνπ 
παξαδνζηαθά απαζρνινχληαη δπζαλάινγα ζε ρακειά ακεηβφκελεο εξγαζίεο θαη 
παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο. Χο εθ ηνχηνπ νη ζπλζήθεο δηαβίσζήο 
ηνπο έρνπλ επηδεηλσζεί. Σα παηδηά, νη λένη, νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, νη νηθνγέλεηεο 
κε ζπληεξνχκελα κέιε, ηα άηνκα κε ηζηνξηθφ κεηαλάζηεπζεο, νξηζκέλεο εζλνηηθέο 
κεηνλφηεηεο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλεο ζηνλ θίλδπλν 
θηψρεηαο. Δπίζεο, νη γπλαίθεο είλαη γεληθά πην εθηεζεηκέλεο ζηνλ θίλδπλν απφ φηη νη 
άλδξεο. 
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2.3.2 Εθνική τρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (Μέτρα 

Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας) 

Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ην 
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο εγθαηλίαζε κία ζχλζεηε 
δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο. Ζ δηαδηθαζία απηή 
εληάρζεθε - παξάιιεια κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ησλ πνιηηηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 
θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο - ζην επξχηεξν πιαίζην αλάπηπμεο ελφο λένπ κνληέινπ 
«ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ» κε ηελ εηζαγσγή κεραληζκψλ πνπ αθελφο ζα εληζρχζνπλ 
ηελ επάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ / ππεξεζηψλ, αθεηέξνπ ζα βειηηψζνπλ ηηο 
πξννπηηθέο βησζηκφηεηάο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζηκεο πεξηφδνπ 2015-2020. 

Σν θείκελν ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο (Δ..Κ.Δ.) ζέηεη ηηο βάζεηο 
γηα κία ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ησλ πνιηηηθψλ πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο 
θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο:  

 Θεζπίδεη έλα θνηλφ πιαίζην αξρψλ, πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηφρσλ γηα ηνλ 
ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ παξεκβάζεσλ 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ 
ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν  

 Ηεξαξρεί κεηαξξπζκηζηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο βάζεη ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο 2020 γηα κία 
«Έμππλε, Βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο Αλάπηπμε»  

 Καηνρπξψλεη ηα πεδία ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 
γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ  

 Σππνπνηεί ηηο βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ 
θνηλσληθήο έληαμεο ηελ πεξίνδν 2015-2020  

 Οξηνζεηεί ηα πεδία αμηνπνίεζεο ηνπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο (λέν ΔΠΑ) γηα 
ηελ πεξίνδν 2014-2020 ζηνλ ηνκέα πξναγσγήο ηεο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζεο 
ηεο θηψρεηαο  

2.3.2.1 ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο αληαλαθιά ηηο λέεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 
Διιεληθήο Πνιηηείαο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο ζε πεξηφδνπο 
νηθνλνκηθήο χθεζεο. ηνρεχεη : 

 ηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ κε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία 
ησλπιένλ επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

 ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ έληαμεο κε έκθαζε ζηνλ 
ελεξγεηηθφ ραξαθηήξα ησλ κέηξσλ θαη ηελ αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ησλ 
θνηλσληθψλ δαπαλψλ 

 ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο θξάηνπο, θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 
θαηαγνξάο κε έκθαζε ζηελ δεκηνπξγία ηζρπξψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ 

Ζ ηδενινγηθή αθεηεξία ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο 
πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δηαθχιαμε θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηνπ 
Διιεληθνχ θξάηνπο κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ πξφιεςεο / 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 
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Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή εηζάγεη έλα λέν κνληέιν «ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ» θνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο, νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ηδίσο ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 
ζπλεπεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα θαηλφκελα ηεο αλεξγίαο, ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 
απνθιεηζκνχ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία θαη αλακέλεηαη λα εληαζνχλ ζε πεξίπησζε 
παξάηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζκελείο δεκνγξαθηθέο 
εμειίμεηο θαη θπξίσο ηελ άκβιπλζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ 
άηππσλ δηθηχσλ θξνληίδαο. 

Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή πξνάγεη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ ζηελ 
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή, επηβάιινληαο ηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ πνπ 
ελζαξξχλνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ πιένλ επάισησλ αηφκσλ, 
εληζρχνληαο ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ θαη θαιιηέξγεηαο 
θνηλσληθψλ επαθψλ / δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

Ζ ηξαηεγηθή δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ παζεηηθή ππνζηήξημε ησλ επάισησλ αηφκσλ 
αιιάπξνβιέπεη παξεκβάζεηο ελεξγεηηθψλ κέηξσλ, πνπ ζα εληζρχζνπλ νπζηαζηηθά 
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο αλάγθεο θαη λα επαλαθέξνπλ 
ηελ δσήηνπο ζε θπζηνινγηθφ ξπζκφ. Απψηεξνο ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ είλαη ε 
ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηεο απηνδπλακίαο θαη ηνπ απηνζεβαζκνχ ησλ 
εμππεξεηνχκελσλ. Γηα ηνπο επσθεινχκελνπο, κάιηζηα, πνπ είλαη ηθαλνί θαη 
δηαζέζηκνη πξνο εξγαζία, ε απνθαηάζηαζε επηηπγράλεηαη ηδίσο κέζσ ηεο ζηαδηαθήο 
επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελψ γηα ηνποππφινηπνπο (παηδηά, ειηθησκέλνη, κε 
νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο) ε απνθαηάζηαζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 
θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο κε θνξείο πνπ παξέρνπλ θξνληίδα 
θαηάιιειε γηα ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή Έληαμεο εμαζθαιίδεη κέζσ ηεο νξζνινγηθήο επέλδπζεο 
δεκφζησλθαη ηδησηηθψλ πφξσλ (ζηξαηεγηθέο θνηλσληθψλ επελδχζεσλ) 
καθξνπξφζεζκα ζεκαληηθάαλαπηπμηαθά νθέιε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο 
απαζρφιεζεο ησλ εππαζψλ νκάδσλθαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλαισηηθήο ηνπο 
ηθαλφηεηαο / αγνξαζηηθήο δχλακεο. 

Ζ ηξαηεγηθή απνδίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε: 

 ζηελ θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο κε 
ζηφρνηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

 ζηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο 

 ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε λέσλ 
ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

2.3.2.2 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

Οη αξρέο ηεο ηξαηεγηθήο αθνξνχλ ζε ηξία επίπεδα: 

 ην ζεζκηθφ επίπεδν 

 ην θνηλσληθνπνιηηηθφ επίπεδν 

 ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. 

Απφ ζεζκηθή άπνςε, ν ππξήλαο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο 
αληηζηνηρεί ζε ηξεηο βαζηθέο αξρέο: 

1. ζηελ αξρή ηεο αλαδηαλεκεηηθήο ηζφηεηαο: γηα ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ 

αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πςειφ θίλδπλν απνθιεηζκνχ θαη ηε ιήςε ζεηηθψλ 

γηαηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο ηνπο έληαμεο, 
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2. ζηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο: γηα παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηηο εππαζείο 

νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλέιημε, 
3. ζηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο: γηα αληηκεηψπηζε θάζε 

αηφκνπ φρη σο παζεηηθφ αληηθείκελν αιιά σο ππεχζπλν πνιίηε πνπ δηθαηνχηαη λα 

επηιέγεη θαη λα δηεθδηθεί ηελ κνξθή πξνζηαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη. 

Απφ θνηλσληθνπνιηηηθή άπνςε, ν ππξήλαο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο 
Έληαμεο αληηζηνηρεί ζηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο. 

1. ηελ αξρή ηεο Δπηθνπξηθφηεηαο πνπ ηππνπνηεί ηελ παξέκβαζε ησλ 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο έληαμεο γηα ηελ θάιπςε κφλν εθείλσλ ησλ αλαγθψλ, 

νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 
2. ηελ αξρή ηεο Δμαηνκίθεπζεο πνπ επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο έληαμεο ζε ζρέζε κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
3. ηελ Δλεξγνπνίεζε ησλ απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ πνπ απνξξέεη απφ ηελ αλάγθε 

άκεζεο ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ.  

Απφ επηρεηξεζηαθή άπνςε, ν ππξήλαο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο 
αληηζηνηρεί ζηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο. 

1. ηελ αξρή ηεο Κνηλσληθήο Λνγνδνζίαο πνπ επηβάιιεη ηε δηαηήξεζε ηεο 

επηηειηθήο αξκνδηφηεηαο ιήςεο απνθάζεσλ ζηα φξγαλα ηνπ Κξάηνπο 

(Κνηλνβνχιην, Γηνίθεζε), πνπ ζρεδηάδνπλ θαη ξπζκίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο 

ηξαηεγηθήο. 
2. ηελ αξρή ηεο Γηθηχσζεο πνπ επηβάιιεη ηελ δηακφξθσζε κφληκσλ δηθηχσλ 

νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ζπλεξγαζίαο κε «εηαίξνπο» θνξείο (stakeholders) πνπ 

έρνπλ εχινγν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ηεο Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο. 
3. ηελ αξρή ηεο πνιπδηάζηαηεο πξνζέγγηζεο ηεο Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο πνπ 

επηβάιιεη ηελ πηνζέηεζε ζχλζεησλ κεζνδνινγηθψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 

2.3.2.3 ΟΜΑΔΕ ΣΟΦΟΤ 

Ζ Διιεληθή πνιηηεία πηνζεηεί ην κνληέιν κίαο ηνρεπκέλεο ηξαηεγηθήο, ε νπνία 
δηνρεηεχεη πφξνπο θαη δεκηνπξγεί επθαηξίεο ζε άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ απμεκέλεο θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ εμαηηίαο ηεο αληηθεηκεληθήο 
αδπλακίαο ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο: 

 είηε απφ ίδηνπο πφξνπο (π.ρ. θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία) 

 είηε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο 

 είηε απφ ην δεκφζην ζχζηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 είηε απφ ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο. 

Ζ επηινγή ηνπ κνληέινπ ηεο ηνρεπκέλεο ηξαηεγηθήο: 

α) ελζσκαηψλεη ηζρπξέο δηαζηάζεηο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη αιιειεγγχεο, 

β) εμαζθαιίδεη πξνυπνζέζεηο ζεζκηθήο, επηρεηξεζηαθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο 
βησζηκφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ, 
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γ) εμππεξεηεί απφιπηα ηελ ζηαδηαθή πιήξσζε ησλ ηξηψλ εζληθψλ ζηφρσλ γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο 

Οη επσθεινχκελνη ηεο ηνρεπκέλεο ηξαηεγηθήο αληηζηνηρνχλ ζε άηνκα θαη 
νηθνγέλεηεο πνπ απεηινχληαη ή έρνπλ εγθισβηζζεί ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, κε βάζε ηελ αθφινπζε δηάξζξσζε: 

 πξφζσπα ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο 

 παηδηά ειηθίαο 0-17 εηψλ ζε θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ 

 πξφζσπα κε απμεκέλνπο θηλδχλνπο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

2.3.2.4 Η ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

Ζ δηακφξθσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο αληαλαθιά κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο 
εζληθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ θαιχπηεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ νκάδσλ ζηφρνπ ζε 
δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ηνπ βίνπ ηνπο, ρσξίο λα πηνζέηεη πεδία πξνηεξαηνηήησλ ζε 
βάξνο ησλ άιισλ. H πξνζέγγηζε απηή δνκείηαη ζχκθσλα κε ηνλ θχθιν δσήο ησλ 
αηφκσλ θαη ελζσκαηψλεη ηηο βαζηθέο παξεκβάζεηο ελίζρπζεο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ 
αλά θάζε δσήο: πξνζρνιηθή ειηθία ζρνιηθή ειηθία, λεαξή ειηθία, ελήιηθε θάζε δσήο, 
γήξαο. 

Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή εμεηδηθεύεηαη ζηα αθόινπζα επίπεδα : 

Δπίπεδν Α: Ππιψλεο 

Δπίπεδν Β: Δπηρεηξεζηαθνί Άμνλεο 

Δπίπεδν Γ: Πξνηεξαηφηεηεο Πνιηηηθήο 

Δπίπεδν Γ: Θεκαηηθά Μέηξα 

Οη Ππιψλεο ηεο ηξαηεγηθήο αληηζηνηρνχλ απφ θνηλσληθνπνιηηηθή άπνςε ζηελ 
πξνψζεζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο Δλεξγεηηθήο Έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ 
πιεζπζκνχ, πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν: 

 Σε ηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη αμηνπξεπέο βηνηηθφ επίπεδν 
ησλ 

 αλζξψπσλ ρσξίο επαξθείο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο 

 Σε χλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ ελεξγεηηθψλ κέηξσλ απαζρφιεζεο 

 Σε Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
παξνρή ζπκβνπιψλ, πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θξνληίδαο, ςπρνινγηθήο θαη 
θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε αλάγθε απφ 
ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο θαη δελ έρνπλ ηα κέζα ή ηε γλψζε λα σθειεζνχλ απφ 
απηέο 

Οη Ππιψλεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο είλαη νη αθφινπζνη: 

ΠΤΛΩΝΑ 1: «Καηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο» 

ΠΤΛΩΝΑ 2: «Πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο» 

ΠΤΛΩΝΑ 3: «Αγνξά εξγαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνύο» 

Οη ηξεηο Ππιψλεο ηεο ηξαηεγηθήο εμεηδηθεχνληαη ζε Δπηρεηξεζηαθνχο Άμνλεο (παθέηα 
παξεκβάζεσλ) φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

► Δπηρεηξεζηαθόο Άμνλαο 1: Καηαπνιέκεζε ηεο Φηώρεηαο. 
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► Δπηρεηξεζηαθόο Άμνλαο 2: Πξόιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνύ 
ησλ παηδηώλ 

► Δπηρεηξεζηαθόο Άμνλαο 3: Πξνώζεζε ηεο Έληαμεο 

► Δπηρεηξεζηαθόο Άμνλαο 4: Καιή δηαθπβέξλεζε ησλ πνιηηηθώλ έληαμεο 

Οη Δπηρεηξεζηαθνί Άμνλεο εμππεξεηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλεο Πξνηεξαηφηεηεο 
Πνιηηηθήο, νη νπνίεο εμεηδηθεχνληαη ζε ζεκαηηθά Μέηξα. 

Ο Άμνλαο 1 ηεο ηξαηεγηθήο εζηηάδεη ζηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ 
ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο, θαη είηε βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θξίζεο (π.ρ. άζηεγνη) 
είηε αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο δηαβίσζήο ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 
νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί νκάδα πςειήο δεκφζηαο πξνηεξαηφηεηαο, θαζψο 
παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ θαη ηελ κεγαιχηεξε αλάγθε ππνζηήξημεο 
απφ ηηο νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 
χθεζεο. 

Ο Δπηρεηξεζηαθφο Άμνλαο 1 δηαξζξψλεηαη ζηηο αθφινπζεο δχν Πξνηεξαηφηεηεο 
Πνιηηηθψλ: 

Πξνηεξαηφηεηα Πνιηηηθήο 1.1: Πξφζβαζε ζε Βαζηθά Αγαζά 

Πξνηεξαηφηεηα Πνιηηηθήο 1.2: Πξφζβαζε ζε Δπαξθείο Πφξνπο. 

Πποηεπαιόηηηα Πολιηικήρ 1.1 Ππόζβαζη ζε Βαζικά Αγαθά 

H πξφζβαζε ζε βαζηθά αγαζά απνηειεί, εμαηηίαο ηεο ζπγθπξίαο ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο, θξίζηκε πξνηεξαηφηεηα επηδηψθνληαο ηελ πξφιεςε, άξζε ή άκβιπλζε 
παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ εζηίεο πςεινχ θηλδχλνπ απνθιεηζκνχ, φπσο ε 
αδπλακία θάιπςεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ δηαβίσζεο, ε έιιεηςε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 
πεξίζαιςεο, ε αδπλακία πξφζβαζεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ζηνπο 
ζεζκνχο ηεο δηθαηνζχλεο, ε ελεξγεηαθή θηψρεηα θαη ε έιιεηςε θαηάιιειεο ζηέγαζεο. 

Χο θχξηα παξέκβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πξνηεξαηφηεηαο νξηνζεηείηαη ε ζηαδηαθή 
πξφζβαζε ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ αθξαία θηψρεηα ζε έλα νινθιεξσκέλν Παθέην 
Βαζηθψλ Αγαζψλ. 

Μέηξα Πνιηηηθήο γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα «Πξφζβαζε ζε Βαζηθά Αγαζά» : 

1.1.1. Πξφζβαζε ζε βαζηθά είδε δηαβίσζεο 

1.1.2. Πξφζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

1.1.3. Αληηκεηψπηζε θξίζεσλ 

1.1.4. Πξφζβαζε ζε θαηάιιειε ζηέγε 

1.1.5. Πξφζβαζε ζε ελέξγεηα 

1.1.6. Πξφζβαζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

1.1.7. Πξφζβαζε ζηε Γηθαηνζχλε 

1.1.8. Πξφζβαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ θαη αλαςπρήο 

Πποηεπαιόηηηα Πολιηικήρ 1.2: Ππόζβαζη ζε Επαπκείρ Πόποςρ 

Ζ πξφζβαζε ζε επαξθείο πφξνπο απνηειεί ζεκειηψδε πξνηεξαηφηεηα ηεο Δζληθήο 
ηξαηεγηθήο, επηδηψθνληαο λα εμαζθαιίζεη γηα θάζε άηνκν πνπ εγθισβίδεηαη ζε 
ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο έλα πιέγκα κε αληαπνδνηηθψλ νηθνλνκηθψλ παξνρψλ 
πνπ ζα ζπλδπάδνληαη κε θαηάιιειεο ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη ελεξγνπνίεζεο. Χο 
θχξηα παξέκβαζε νξηνζεηείηαη εδψ ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ελφο κνληέινπ ζηνρεπκέλεο 
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εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ ζα εμεηδηθεχεη 
ηφζν ην πεξηερφκελν φζν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ζηηο αληίζηνηρεο 
ππεξεζίεο θαη παξνρέο. 

Μέηξα Πνιηηηθήο γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα «Πξφζβαζε ζε Δπαξθείο Πφξνπο» 

1.2.1. Πηινηηθή εθαξκνγή ελφο Γεληθνχ Πξνγξάκκαηνο Διαρίζηνπ Δγγπεκέλνπ 
Δηζνδήκαηνο 

1.2.2. Θεζκνζέηεζε ελφο Γεληθνχ πζηήκαηνο Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο 

1.2.3. Δπηδνκαηηθή θάιπςε αλαγθψλ νηθηαθήο ζέξκαλζεο 

► Δπηρεηξεζηαθόο Άμνλαο 2: Πξόιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνύ 
ησλ παηδηώλ 

Ο Δπηρεηξεζηαθφο Άμνλαο 2 ηεο ηξαηεγηθήο εζηηάδεη ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ 
απφ ηηο εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε θηψρεηα ζηε ζσκαηηθή, 
πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπο αλάπηπμε θαη, ζπλεπψο, ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 
εμειηρζνχλ κειινληηθά ζε πγηείο θαη απηνδχλακνπο ελήιηθεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ηα 
παηδηά (0-17 εηψλ) πνπ κεγαιψλνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο βηψλνληαο πνιιαπιέο 
ζηεξήζεηο θαη κεηνλεθηήκαηα απνηεινχλ νκάδα πςειήο δεκφζηαο πξνηεξαηφηεηαο. 

Σα Μέηξα ηνπ Άμνλα δηαξζξψλνληαη ζηηο αθφινπζεο Πξνηεξαηφηεηεο Πνιηηηθψλ: 

Πξνηεξαηφηεηα Πνιηηηθήο 2.1: Πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο 

Πξνηεξαηφηεηα Πνιηηηθήο 2.2: Πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πνηνηηθέο 
ππεξεζίεο 

Πξνηεξαηφηεηα Πνιηηηθήο 2.3: Πξφζβαζε ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

Πξνηεξαηόηεηα Πνιηηηθήο 2.1: Πξόζβαζε ζε Οηθνλνκηθνύο Πόξνπο 

Ζ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα 
ηεο ηξαηεγηθήο, επηδηψθνληαο λα εμαζθαιίζεη έλα πιέγκα κε αληαπνδνηηθψλ 
παξνρψλ πνπ ζα παξέρνπλ ζε θάζε παηδί πνπ αληηκεησπίδεη θηλδχλνπο θηψρεηαο θαη 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ έλα αζθαιέο πιαίζην γηα ηελ νκαιή ηνπ αλάπηπμε. 

Μέηξα Πνιηηηθήο γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα «Πξφζβαζε ζε Οηθνλνκηθνχο Πφξνπο» 

2.1.1. Πξφζβαζε ζην επίδνκα απξνζηάηεπησλ παηδηψλ 

2.1.2. Πξφζβαζε ζην εληαίν επίδνκα ζηήξημεο ηέθλσλ 

2.1.3. Πξφζβαζε ζην επίδνκα ζηήξημεο Σξίηεθλσλ θαη Πνιχηεθλσλ 

Πποηεπαιόηηηα Πολιηικήρ 2.2: Ππόζβαζη ζε Οικονομικά Πποζιηέρ και Ποιοηικέρ 
Υπηπεζίερ 

H πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο απνηειεί βαζηθή 
πξνηεξαηφηεηα ηεο ηξαηεγηθήο, επηδηψθνληαο ηελ πξφιεςε, άξζε ή άκβιπλζε 
παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ εζηίεο πςεινχ θηλδχλνπ απνθιεηζκνχ θαηά ηελ παηδηθή 
ειηθία. Χο θχξηα παξέκβαζε επηιέγεηαη ε πξφζβαζε ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ ζε 
ζπλζήθεο θηψρεηαο ζε έλα νινθιεξσκέλν Παθέην Βαζηθψλ Τπεξεζηψλ. 

Μέηξα Πνιηηηθήο γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα «Πξφζβαζε ζε Οηθνλνκηθά Πξνζηηέο θαη 
Πνηνηηθέο Τπεξεζίεο» 

2.2.1. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο αγσγήο 

2.2.2. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, ςπραγσγίαο θαη 
αλαςπρήο 

2.2.3. Πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο 
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2.2.4. Πξφιεςε ηεο παξαπνκπήο ζε δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο 

2.2.5. Πξνψζεζε ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη επαλέληαμεο 

2.2.6. Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θιεηζηήο θξνληίδαο 

2.2.7. Πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο Ννκηθήο πλδξνκήο 

Πποηεπαιόηηηα Πολιηικήρ 2.3: Ππόζβαζη ζηην Υποσπευηική Εκπαίδεςζη 

H πξφζβαζε ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο ζηελ ππνρξεσηηθή 
εθπαίδεπζε απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο ηξαηεγηθήο83, επηδηψθνληαο ηελ 
πξφιεςε, άξζε ή άκβιπλζε παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ εζηίεο πςεινχ θηλδχλνπ 
απνθιεηζκνχ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. 

Μέηξα Πνιηηηθήο γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα «Πξφζβαζε ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε» 

2.3.1. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

2.3.2. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

2.3.3. Δηδηθή αγσγή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία 

2.3.4. Δθπαηδεπηηθή Έληαμε παηδηψλ Ρνκά 

2.3.5. Καηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο 

► Δπηρεηξεζηαθόο Άμνλαο 3: Πξνώζεζε ηεο Έληαμεο 

Ο Δπηρεηξεζηαθφο Άμνλαο 3 ηεο ηξαηεγηθήο επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 
έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ ζπλδπάδεη ηελ ελίζρπζε ηνπ 
εηζνδήκαηνο, ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ηελ 
πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Τπνθείκελα ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα είλαη 
άηνκα θαη νηθνγέλεηεο ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο, πνπ: 

 είηε έρνπλ ήδε εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηνπ Άμνλα 1: Καηαπνιέκεζε 
ηεο αθξαίαο θηψρεηαο (π.ρ. ιήπηεο παξνρψλ ειαρίζηνπ εηζνδήκαηνο) 

 είηε εληάζζνληαη γηα πξψηε θνξά ζε πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηνπ Άμνλα 3, θαζψο 
δελ αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο αθξαίαο θηψρεηαο. 

Σα Μέηξα ηνπ Άμνλα δηαξζξψλνληαη ζηηο αθφινπζεο Πξνηεξαηφηεηεο Πνιηηηθψλ: 

Πξνηεξαηφηεηα Πνιηηηθήο 3.1 Δλίζρπζε εηζνδεκαηηθψλ πφξσλ ησλ αλέξγσλ 

Πξνηεξαηφηεηα Πνιηηηθήο 3.2 Πξφζβαζε ησλ αλέξγσλ ζε ππεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο 
γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πξνηεξαηφηεηα Πνιηηηθήο 3.3 Πξφζβαζε αλέξγσλ κε ζσξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
απνθιεηζκνχ θαη άιισλ νκάδσλ ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο. 

Πποηεπαιόηηηα Πολιηικήρ 3.1: Ενίζσςζη ειζοδημαηικών πόπυν ηυν ανέπγυν  

Μέηξα Πνιηηηθήο 

3.1.1. Πξφζβαζε ζην Δπίδνκα Μαθξνρξνλίσο Αλέξγσλ 

3.1.2. Πξφζβαζε ζε εηδηθά επηδφκαηα γηα επάισηεο νκάδεο αλέξγσλ ρακεινχ 
εηζνδήκαηνο 

Πποηεπαιόηηηα Πολιηικήρ 3.2: Ππόζβαζη ηυν ανέπγυν ζε ςπηπεζίερ 
ενεπγοποίηζηρ 

Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ επηβάιιεηαη απφ ηελ αλάγθε ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ θαη αλάθηεζεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο απηνδπλακίαο. νη 
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ελδηαθεξφκελνη ζεκειηψλνπλ δηθαηψκαηα ιήςεο δεκφζησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ / 
ππεξεζηψλ, αιιά παξάιιεια αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά πξνζσπηθέο δξάζεηο 
απηνηεινχο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπο γηα λα πεξηνξίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο 
εμάξηεζεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπηνπο απφ ην Κξάηνο. 

Μέηξα Πνιηηηθήο 

3.2.1. Πξφζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ ζε πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη άηππεο κάζεζεο 

3.2.2. Πξφζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ ζε πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ 
πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο 

3.2.3. Πξφζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ ζε δξάζεηο Κνηλσληθήο 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Πποηεπαιόηηηα Πολιηικήρ 3.3: Ππόζβαζη ζε οικονομικά πποζιηέρ και ποιοηικέρ 
ςπηπεζίερ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Πξνηεξαηφηεηα πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε, 
άξζε ήάκβιπλζε παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ πςειέο εζηίεο θηλδχλνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ,θαιχπηνληαο ηφζν αλέξγνπο κε ζσξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
απνθιεηζκνχ, φζν θαη άιιεονκάδεο. 

Μέηξα Πνιηηηθήο 

3.3.1. Πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο 

3.3.2. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη’ νίθνλ θξνληίδαο 

3.3.3. Πξφιεςε ηεο παξαπνκπήο ζε δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο 

3.3.4. Πξνψζεζε ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη επαλέληαμεο 

3.3.5. Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θιεηζηήο θξνληίδαο 

3.3.6. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ θησρψλ 
λνηθνθπξηψλ 

► Δπηρεηξεζηαθόο Άμνλαο 4: Καιή δηαθπβέξλεζε ησλ πνιηηηθώλ έληαμεο 

Ο Άμνλαο 4 ηεο ηξαηεγηθήο πεξηέρεη νξηδφληηα κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο θαη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο 
απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο ηξαηεγηθήο. Σα Μέηξα ηνπ Άμνλα δηαξζξψλνληαη 
ζηηο αθφινπζεο ηξεηο Πξνηεξαηφηεηεο Πνιηηηθήο: 

Πξνηεξαηφηεηα Πνιηηηθήο 4.1 πληνληζκφο ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο 

Πξνηεξαηφηεηα Πνιηηηθήο 4.2 Πνηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο 

Πξνηεξαηφηεηα Πνιηηηθήο 4.3 Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο. 

Πποηεπαιόηηηα Πολιηικήρ 4.1: Σςνηονιζμόρ ηυν πολιηικών ένηαξηρ  

Μέηξα Πνιηηηθήο 

4.1.1. Δζληθφο Μεραληζκφο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο 

4.1.2. Πεξηθεξεηαθά Παξαηεξεηήξηα Έληαμεο 

4.1.3. Παξαηεξεηήξην Φνξέσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη Αιιειεγγχεο 

Πποηεπαιόηηηα Πολιηικήρ 4.2: Ποιόηηηα ηυν πολιηικών ένηαξηρ  

Μέηξα Πνιηηηθήο 
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4.2.1. Υάξηεο Πνηφηεηαο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ 

4.2.2. Γίθηπα Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο 

Πποηεπαιόηηηα Πολιηικήρ 4.3: Αποηελεζμαηική εθαπμογή ηυν πολιηικών 
ένηαξηρ  

Μέηξα Πνιηηηθήο 

4.3.1. Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

4.3.2. Αλάπηπμε ηνπ Κνηλσληθνχ Πινπξαιηζκνχ 

4.3.3. Αλάπηπμε ηεο Βαζηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο ζην πεδίν ησλ πνιηηηθψλ 
έληαμεο 

2.3.2.5 ΠΗΓΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Δάλ θαη ε αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ππέξ ησλ εππαζψλ 
νκάδσλ αμηνπνηεί θπξίσο δεκφζηνπο πφξνπο (άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία), ε 
ηξαηεγηθή εηζάγεη θαη θαηνρπξψλεη λένπο κεραληζκνχο ζπιινγηθήο αιιειεγγχεο γηα 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ έληαμεο, ελζαξξχλνληαο παξάιιεια ηνπο 
θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α‟ θαη Β‟ Βαζκνχ λα αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά θαη 
ηνπηθέο ζηξαηεγηθέο θνηλσληθψλ επελδχζεσλ κέζσ αμηνπνίεζεο πφξσλ Γηεζλψλ 
Οξγαληζκψλ θαη ηδίσο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο114 θαιχπηεηαη ηελ 
πεξίνδν απηή θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο απφ ηηο εμήο πεγέο: 

 Πφξνη ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

 Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη ζε επίπεδν ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ βαζκνχ (Κεληξηθνί 
Απηνηειείο Πφξνη θαη έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε) 

 Πφξνη ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη ηνπ Δ 2014-2020 

 Πφξνη απφ Πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Πφξνη ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
2009-2014 θαη 2015-2020 

 Πφξνη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (π.ρ. Παγθφζκηα Σξάπεδα, Γηεζλήο 
Οξγάλσζε Δξγαζίαο, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο) 

 Πφξνη απφ Γηεζλή χκθσλα / Πξσηφθνιια πλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη 
άιισλ ρσξψλ 

 Ηδησηηθνί πφξνη ζην πιαίζην αλάπηπμεο δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 
απφ επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη επηρεηξήζεηο 

 Ηδησηηθνί πφξνη ζην πιαίζην αλάπηπμεο δξάζεσλ θνηλσληθψλ επελδχζεσλ 

 Ηδησηηθνί πφξνη ζην πιαίζην αλάπηπμεο δξάζεσλ νξγαλσκέλεο θνηλσληθήο 
πξνζθνξάο (δσξεέο θαη ρνξεγίεο) 

2.3.3 Εθνική τρατηγική για τους ΡΟΜΑ 

2.3.3.1 Εισαγωγή – Αποτίμηση δράσεων των τελευταίων ετών 

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο 
θηψρεηαοαπνηειείβαζηθή πξνηεξαηφηεηα πνιηηηθήο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηνπιαίζην απηφ ε θνηλσληθή έληαμε θαη ε ηζφηηκε κεηαρείξηζε 
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ησλ νκάδσλ κε πνιηηηζκηθέοηδηαηηεξφηεηεο ζπληζηνχλ ηδηαίηεξε πξφθιεζε, δεδνκέλνπ 
φηη ε εμαζθάιηζε ηφζν ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο εληφο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ 
ηζηνχ - κε φξνπο δηθαηνζχλεο θαηδεκνθξαηίαο- φζν θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο, είλαη αλαγθαία πξναπαηηνχκελαγηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη 
επεκεξία. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε θξάηνο κέινο θαιείηαη λααλαπηχμεη εζληθή ζηξαηεγηθή/ 
εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλΡνκά. 

ηελ Διιάδα, ε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε αθνινπζεί ην ζθεπηηθφ ηνπ 
πξνεγνχκελνπ«Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή 
Έληαμε ησλ ΔιιήλσλΣζηγγάλσλ (2001-2008)» πνπ είρε ζηφρνηελ εθαξκνγή 
ζηεγαζηηθήοπνιηηηθήο γηα ηνπο Έιιελεο Ρνκά, ζε ζπλδπαζκφ κε ελέξγεηεο πνπ ζα 
ππνζηήξηδαλ θαη ζαπξνσζνχζαλ ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε (θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε, 
πξνψζεζε ζηελαπαζρφιεζε, παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, πνιηηηζκνχ θαη 
αζιεηηζκνχ). 

Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο απνηίκεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Ο.Π.Γ. είλαη φηη ζε επίπεδν 
ζρεδηαζκνχαληαπνθξίζεθε ζηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ επηθαηξφηεηα ηεο 
νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεοζηε βάζε ησλ δηαγλσζκέλσλ αλαγθψλ θαη 
πξνβιεκάησλ ησλ Ρνκά ζηελ Διιάδα, ελψ ζεεπηρεηξεζηαθφ επίπεδν ε αλσηέξσ 
βαζηθή επηινγή δε δηαζθαιίζηεθε εμαηηίαο ησλαθφινπζσλ παξαγφλησλ:  

1. ησλ νξγαλσηηθψλ αδπλακηψλ ελφο ζρεδίνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, πνπ 
πνηέ δελαπέθηεζε Δπηρεηξεζηαθή δνκή, ππνδνκή, κεραληζκφ πινπνίεζεο θαη 
παξαθνινχζεζεο,θαη θπξίσο, έλα εληαίν θέληξν ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ, 

2. ηεο επηινγήο ηεο ζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο (θάζεηεο) θαη φρη ηεο ρσξηθήο 
πξνζέγγηζεο (νξηδφληηαο) ηεο παξέκβαζεο, 

3. ηεο πεξηζηαζηαθήο δηάζεζεο πφξσλ, 

4. ηεο ζηαδηαθήο ππνβάζκηζεο ησλ παξεκβάζεσλ θαηά ηελ πινπνίεζε, απνηέιεζκα 
ηεο απνπζίαο ηζρπξψλ πξνδηαγξαθψλ, ηεο έιιεηςεο δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο 
θαη παξαθνινχζεζεο. 

H Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Ρνκά 2012-2020 
ιακβάλνληαοππφςε ηηο ειιείςεηο ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ζέηεη 
σο ζηφρν: 

 ηε ζπζηεκαηηθή θαη κε-επθαηξηαθή θαηαγξαθή θαη απεηθφληζε ηεο πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο 

 ηελ επαλεμέηαζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλπξνηεξαηνηήησλ, κε 
βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ θαηαγξαθήο 

 ηελ επαλα-νξηνζέηεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζε βξαρππξφζεζκν,κεζνπξφζεζκν 
θαη καθξνπξφζεζκν επίπεδν, κε γλψκνλα ηηο πθηζηάκελεοαλάγθεο ηεο νκάδαο 
ζηφρνπ θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο (αλζξψπηλνπο θαηρξεκαηννηθνλνκηθνχο) 

 ηε ζπγθξφηεζε δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο εζληθήο 
ζηξαηεγηθήο. 

2.3.3.2 Τφιστάμενη κατάσταση των Ρομά στην Ελλάδα 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα πθίζηαηαη πνιιαπιφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηνπο 
ηνκείο ηεο ζηέγαζεο, ηεο απαζρφιεζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Οη 
κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο Πιεζπζκνχ Ρνκά εκθαλίδνληαη ζηηο πεξηνρέο ησλ 
κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, θαζψο θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο φπνππαξνπζηάδνληαη 
θαη νη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Βάζε έξεπλαοε νπνία 
πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ησλ Γήκσλ ην έηνο 2008 κε ζηφρν ηελθαηαγξαθή ρψξσλ 
δηακνλήο ησλ ΡΟΜΑ,  ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ζηνπο δηαθξηηνχο θαηαλαγλσξίζηκνπο 
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φξνπο δηακνλήο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 12.000 εδξαηνπνηεκέλεονηθνγέλεηεο ή 50.000 
άηνκα. 

Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ Ρνκά έρεη σο εμήο: 

ε επίπεδν ηέγαζεο:Σν ζηεγαζηηθφ απνηειεί ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα θαζψο ε 
πιεηνλφηεηαησλ Ρνκά ζηεγάδεηαη ζε ιπφκελα, παξάγθεο, θαιχβηα θαη γεληθψο 
θαηαιχκαηα πξφρεηξεοθαηαζθεπήο, ζπλσζηηζκέλνη, ρσξίο ηηο βαζηθέο ηερληθέο θαη 
θνηλσληθέο ππνδνκέο. 

ε επίπεδν Απαζρφιεζεο:Σν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ ζηεξίδεηαη ζηελεπνρηαθή 
απαζρφιεζε ελφο κέινπο θαη ζηα επηδφκαηα πξφλνηαο πνπ δηθαηνχληαη 
σοπνιχηεθλνη θαη άπνξνη. ε γεληθέο γξακκέο, ην εηζφδεκα ησλ Ρνκά είλαη ρακειφ 
κεαπνηέιεζκα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λνηθνθπξηψλ λα έρεη εηζφδεκα πνιχ 
θάησ απφην φξην ηεο θηψρεηαο. Ζ απνθνπή ησλ Ρνκά απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπο 
σζεί ζε κηα άηππε ''παξα-αγνξά'', ρσξίο βηψζηκεονηθνλνκηθά πξννπηηθέο. Ζ 
πξαγκαηηθφηεηα πνπ αλαδεηθλχεηαη είλαη κηα εηθφλα νηθνλνκηθήοέλδεηαο θαη απνθνπήο 
απφ ηηο νινέλα επηηαρπλφκελεο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

ε επίπεδν Δθπαίδεπζεο:Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 
πιεζπζκνχ(εηδηθά ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο) εμαθνινπζεί λα είλαη αλαιθάβεην θαη ε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε δελ παξνπζηάδεηαη επαξθήο, έηζη ψζηε λαεληζρχζεη 
θαη λα βειηηψζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θηλεηηθφηεηα θαη θαηάζηαζε. 

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, 12 εηψλ θαη άλσ, εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν γηα λα 
εξγαζηνχλπξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. 

Ζ θνίηεζε γίλεηαη εμαηξεηηθά επάισηε ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε 
κεηαθίλεζε, ηανηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ παηδηθή εξγαζία, ε 
απφζηαζε απφ ην ζρνιείν,ηα θαηλφκελα ξαηζηζκνχ ζηα ζρνιεία, ε έιιεηςε 
θαηάιιειεο θαη κφληκεο ζηέγεο θιπ. 

ε επίπεδν Τγείαο:Σα πξνβιήκαηα πγείαο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα κε ην 
θνηλσληθννηθνλνκηθφπξνθίι ηνπο, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο θαζψο θαη κε 
ην εθπαηδεπηηθφ θαηγεληθφηεξν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν κε απνηέιεζκα ηελ 
επηβαξπκέλε πγεία ηνππιεζπζκνχ, ην κηθξφ πξνζδφθηκν φξην δσήο θαη ηελ 
θαηαγξαθή πςειψλ πνζνζηψλπαηδηθήο ζλεζηκφηεηαο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θάπνηα βήκαηα ζηνπο 
παξαπάλσηνκείο,δελ επεηεχρζε νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θαζψο νη 
πξνζπάζεηεο δεζπλδένληαλ κε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε ζπλνιηθή βειηίσζε 
ησλ δπζκελψλθνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

2.3.3.3 τρατηγικός τόχος έως το 2020 

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο έσο ην 2020 είλαη ε άξζε ησλ φξσλ ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ θαη ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 
Ρνκά, Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ πνπ δηαβηνχλ λφκηκα ζηελ ρψξα. 

Ο παξαπάλσ ζηξαηεγηθφο ζηφρνο εμππεξεηείηαη κέζα απφ ηξεηο επηκέξνπο γεληθνχο 

ηφρνπο : 

Α. Δμαζθάιηζε θαη εγγχεζε ηνπ «θαηνηθείλ» 

Β. Αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθνχ πιέγκαηνο θνηλσληθήο παξέκβαζεο (ζηνπο ηνκείο 

ηεο απαζρφιεζεο, εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη Κνηλσληθήο έληαμεο) 

Γ. Αλάπηπμε Κνηλσληθνύ δηαιόγνπ θαη ζπλαίλεζεο, κέζσ ηεο 
θνηλσληθήορεηξαθέηεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ίδησλ ησλ Ρνκά. 
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Δηδηθφηεξα,  ν πξψηνο γεληθφο ζηφρνο πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ 
θάιπςε ησλαλαγθψλ ησλ Ρνκά γηα απνδεθηέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. 

Ο δεχηεξνο γεληθφο ζηφρνο πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ζηνπο ηνκείο: 

 Δθπαίδεπζεο, ψζηε έσο ην 2020 λ‟ απμεζεί ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ Ρνκάπνπ 
εγγξάθνληαη θαη παξαθνινπζνχλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε κε ηελαπφθηεζε 
ησλ αληίζηνηρσλ γλψζεσλ 

 Απαζρόιεζεο, ψζηε έσο ην 2020 λα κεησζεί ε αδήισηε εξγαζία, λααπμεζεί ε 
πξνζβαζηκφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα εληζρπζεί εεπηρεηξεκαηηθφηεηα 
ηδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο Ρνκά. 

 Τγεία - Κνηλσληθή Φξνληίδα ψζηε έσο ην 2020 λα εμαζθαιίδνληαη επξφζβαζε 
ζηηο πξσηνβάζκηεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη ε ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
πιήξνπο έληαμήο ησλ Ρνκά. 

Οη παξαπάλσ γεληθνί ζηφρνη ζπκπιεξψλνληαη απφ νξηδφληηεο δξάζεηο 
ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηηο 10 βαζηθέο αξρέο γηα ηελ 
θνηλσληθή έληαμε ησλ Ρνκά φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζηελ αλαθνίλσζε ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (COM 2011/173). 

Οη ελ ιφγσ νξηδφληηεο δξάζεηο αθνξνχλ ζε: 

 Σαθηνπνίεζε Αζηηθνδεκνηηθήο θαηάζηαζεο 

 Πνιηηηζκφο 

 Δπαηζζεηνπνίεζε 

2.3.3.4 Άξονες Προτεραιότητας  

Σν ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή  Έληαμε ησλ Ρνκά δηαξζξψλεηαη ζηνπο εμήο 
Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο: 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1:  ηέγαζε θαη Βαζηθέο Τπνδνκέο 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2:  Πξνώζεζε ζηελ Απαζρόιεζε θαη Καηάξηηζε 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3:  Δθπαίδεπζε 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4:  Τγεία – Κνηλσληθή Φξνληίδα 

► Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: ηέγαζε θαη Βαζηθέο Τπνδνκέο 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμεδέζκεο 
κέηξσλ ζηεγαζηηθήο αξσγήο, ηα νπνία ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ εδξαηνπνίεζεθαη ηελ 
νξγαληθή έληαμε ησλ Ρνκά ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, κέζα απφ κνληέιαβηψζηκεο 
θαηνηθίαο. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ δηαρείξηζεηνπ 
«θαηνηθείλ» ησλ Ρνκά, ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζε βηψζηκε, αζθαιή θαηιεηηνπξγηθή 
θαηνίθεζε, νξγαληθά ζπλδεδεκέλε κε ηνλ αζηηθφ θαη θνηλσληθφηζηφ. 

Ζ έλλνηα ηνπ «θαηνηθείλ» πέξα απφ ηελ θαηνηθία πεξηιακβάλεη, ηηο ηερληθέο 
ππνδνκέο (δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο, ζπζηήκαηαδηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη άιισλ 
πγηεηλνινγηθψλ παξαγφλησλ, δίθηπαεπηθνηλσλίαο, ζπγθνηλσλίαο, δηαρείξηζεο θπζηθψλ 
θαη ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλθιπ), αιιά θαη ηελ πξφζβαζε ζηνλ θνηλσληθφ εμνπιηζκφ 
(ππνδνκέο εθπαίδεπζεο,πγείαο, θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη άιιεο ππεξεζίεο). Αλάινγα 
κε ηνλ θάζε νηθηζκφ πνπ δηαβηνχλ νη Ρνκά, εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά 
πξνβιήκαηαρσξνζέηεζεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη ηηο κειινληηθέο δπλαηφηεηεο 
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ρσξηθήοελζσκάησζεο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, πξνβιήκαηα ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη 
πνιχζεκαληηθέο ειιείςεηο ηερληθήο ππνδνκήο θαη ππεξεζηψλ. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ηα κέηξα θαη νη δξάζεηο ζα νδεγνχλ ζε: 

 εμαζθάιηζε βαζηθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζπλζεθψλ πγηεηλήο 

 παξεκβάζεηο ρακεινχ θφζηνπο πνπ αθνξνχλ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ 

 αληηκεηψπηζε νμπκέλσλ πξνβιεκάησλ 

 αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ (νηθηζηηθά θαηάιιεισλ εθ‟ φζνλ ππάξρνπλ)ρψξσλ 
δηακνλήο 

 Δπηινγή πεξηνρψλ κε νμπκκέλα ζηεγαζηηθά πξνβιήκαηα γηα πξφηππεο 
ζηεγαζηηθέο ιχζεηο 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη ησλ κέηξσλ ζα είλαη ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ βαζκνχ, Δπηρεηξήζεηο ησλ 
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ 
Ο.Σ.Α. θιπ. 

► Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2: Πξνώζεζε ζηελ Απαζρόιεζε θαη Καηάξηηζε 

Γεληθφ ζηφρν ηνπ Άμνλα απνηειεί ε πνιπεπίπεδε παξέκβαζε γηα ηελ πνζνηηθή 
θαηπνηνηηθή βειηίσζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ ΡΟΜΑ. 

Οη ΡΟΜΑ παξακέλνπλ ζηελ αλεξγία κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ φηη νγεληθφο 
πιεζπζκφο ηεο ρψξαο θαη έλα ζπληξηπηηθά κεγάιν πνζνζηφ 
θαηαγξάθεηαηλαεξγάδεηαη πεξηζηαζηαθά ή επνρηαθά, ή δελ θαηαγξάθεηαη. 

Χο εθ ηνχηνπ νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη είλαη: 

 Καηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη λνκηκνπνίεζε 
πθηζηάκελσλεπαγγεικαηηθψλ ελαζρνιήζεσλ 

 Αλάπηπμε - Δθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ επαγγεικαηηθψλ ελαζρνιήζεσλ 

 Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο κηθξήο θιίκαθαο 

 ηήξημε γηα ηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ 

 Δμνηθείσζε κε ηελ κηζζσηή εξγαζία 

 Αλάπηπμε λέσλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ 

 Δλίζρπζε ησλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη ησλ κέηξσλ ζα είλαη Γίθηπα ΡΟΜ, ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ βαζκνχ, 
Δπηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ πνπ ιεηηνπξγνχλ Ηαηξνθνηλσληθά Κέληξα, Κέληξα 
πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ (ΚΔΤΤ), ΦνξείοΠαξνρήο 
πκβνπιεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ (ΦΠΤΤ) θαη ΜεΚπβεξλεηηθνί 
Οξγαληζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα δεηήκαηα Ρνκά. 

► Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 3: Δθπαίδεπζε 

Ζ θεληξηθή επηδίσμε πνπ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Ρνκά είλαη ε έληαμε 
ησλπαηδηψλ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ 
θνηλσληθνχ,πνιηηηζηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ εγγξακκαηηζκνχ ηνπο. Δπίζεο, αλαθνξηθά 
κε ηνπο ελήιηθεο βαζηθφ ζηφρν απνηειεί ε κείσζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ κε 
ηαπηφρξνλεαχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ εγγξακκαηηζκνχ ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο 
θαηεγνξίεοαλάγλσζεο θαη γξαθήο θαζψο θαη ηνπ αξηζκεηηζκνχ. 

Ο πιεζπζκφο ησλ Ρνκά βηψλεη έλαλ ηδηφηππν θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, κεεκθαλέζηαηα 
απνηειέζκαηα ηφζν ζηνπο δείθηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο, φζν θαη ζηηο 
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ζπλζήθεο δηαβίσζεο - θπξίσο ζηνπο θαηαπιηζκνχο, ζην ηξφπν δσήο ηνπ πιεζπζκνχ 
θαη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ.Ζ ζρνιηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ εμαθνινπζεί λα 
ραξαθηεξίδεηαηαπφέιιεηςε πξνζρνιηθήο αγσγήο, κηθξφ πνζνζηφ εγγξαθήο ζην 
ζρνιείν, ειιηπήο παξαθνινχζεζε θαη ζπρλέο δηαξξνέο, ρακειή επίδνζε, πξφσξε 
δηαθνπή ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο θαη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ην ζρνιηθφ 
πεξηβάιινλ. πλεπψο νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη: 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο θνίηεζεο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο 
ησλπαηδηψλ Ρνκά 

 Ζ ζρνιηθή έληαμε ησλ καζεηψλ Ρνκά ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη  ε 
κείσζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο 

 Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ ησλ 
ηνπηθψλθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη καζεηηθήο θνηλφηεηαο 

 Ζ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ θνηλσληθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη 
ιεηηνπξγηθνχεγγξακκαηηζκνχ ησλ Ρνκά θαη έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ πιαίζην 

 Ζ ελδπλάκσζε ηεο ζρέζεο ησλ νηθνγελεηψλ Ρνκά κε ην ζρνιείν θαη ε 
πξνβνιήησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δσή ησλ Ρνκά 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη ησλ κέηξσλ ζα είλαη Οξγαληζκνί ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 
Δπηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ, ΤΠΔΠΘ, Γίθηπα ΡΟΜ, ΚΔΤΤ, ΦΠΤΤ θαη ΜΚΟ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα δεηήκαηα Ρνκά. 

► Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4: Τγεία – Κνηλσληθή Φξνληίδα 

O ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο 
θνηλσληθήοθξνληίδαο. Ζ παξέκβαζε ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο ζα αληαπνθξίλεηαη ζεέλα 
δηηηφζηφρν: 

 πξφζβαζε ζηηο πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο θαη 

 παξεκβάζεηο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη αγσγήο πγείαο. 

Οη παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζα εζηηάδνληαη: 

 ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη 

 ζηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ 

Γπλεηηθνί  Γηθαηνχρνη ησλ κέηξσλ ζα είλαηΟξγαληζκνί ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 
Δπηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ, ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, νη 
Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο (Τ.ΠΔ.), Πεξηθεξεηαθά – Ννκαξρηαθά θαη Δηδηθά 
Ννζνθνκεία, Γεκφζηνη Οξγαληζκνί θαη Ννκηθά πξφζσπα Γ.Γ. ζηνλ ρψξν ηεο Τγείαο 
(ΚΔΔΛ, ΔΚΑΒ Θεξαπεπηηθέο Κνηλφηεηεο Απεμάξηεζεο (ΟΚΑΝΑ/ΚΔΘΔΑ) θιπ), Με 
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο κε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ νκάδα ησλ Ρνκά. 

2.3.4 Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα βαζίζηεθε 
ζην λφκν 4019/2011. Με βάζε ηνλφκν απηφ, γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, μεθίλεζε 
ε πξσηνβνπιία δεκηνπξγίαο εηδηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα θνηλσληθά παληνπσιεία, 
θνηλσληθά εζηηαηφξηα, θνηλσληθά ζρνιηθά θπιηθεία, θξνληίδα ζην ζπίηη ειηθησκέλσλ, 
ΑΜΔΑ, ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο, θαη άιιεο. Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ εγρεηξήκαηνο 
απηνχ ήηαλ θζελέο πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ζε θνηλσληθά αδχλακεο νκάδεο ηνπ 
πιεζπζκνχ, ψζηε λα πέζνπλ νη ηηκέο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ έσο θαη 50% 
θάησ ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ, πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ ζηφρνο 
ήηαλ ε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα καθξνρξφληα άλεξγνπο, γπλαίθεο θαη 
λένπο.  
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2.3.4.1  Κοινωνική υνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν..Επ.) 

1) Γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε 

1. Ζ Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε (Κνηλ..Δπ.), σο θνξέαο ηεο Κνηλσληθήο 
Οηθνλνκίαο είλαη αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο κε θνηλσληθφ ζθνπφ θαη δηαζέηεη εθ ηνπ 
λφκνπ ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα. Σα κέιε ηεο Κνηλ..Δπ. κπνξνχλ λα είλαη είηε θπζηθά 
πξφζσπα είηε θπζηθά πξφζσπα θαη λνκηθά πξφζσπα. Σα κέιε ηεο ζπκκεηέρνπλ ζε 
απηήλ κε κηα ςήθν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ πνπ 
θαηέρνπλ. 

2. Αλάινγα κε ηνλ εηδηθφηεξν ζθνπφ ηνπο, νη Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 
δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

α) Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Έληαμεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ έληαμε 
ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο Δπάισηεο Οκάδεο 
Πιεζπζκνχ. Πνζνζηφ 40% θαη‟ ειάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Δπηρεηξήζεηο απηέο 
αλήθνπλ ππνρξεσηηθά ζηηο Δπάισηεο Οκάδεο Πιεζπζκνχ. Οη Κνηλσληθνί 
πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Κνη..Π.Δ.) ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο 
Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Έληαμεο θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο λφκνπ. 

β) Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, νη νπνίεο 
αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή θαη παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ 
πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο νη ειηθησκέλνη, 
ηα βξέθε, ηα παηδηά, ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε ρξφληεο παζήζεηο. 

γ) Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο πιινγηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ θνπνχ, νη 
νπνίεο αθνξνχλ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζπιινγηθφηεηαο (πνιηηηζκφο, πεξηβάιινλ, νηθνινγία, 
εθπαίδεπζε, παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο, αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, δηαηήξεζε 
παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ θ.α.) πνπ πξνάγνπλ ην ηνπηθφ θαη 
ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο 
θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

3. Οη Κνηλ..Δπ. εγγξάθνληαη ζην Μεηξψν Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο 

πεξίπησζεο α‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14. Οη Κνηλ..Δπ. ππνρξενχληαη πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο λα ππνβάινπλ, γηα ηελ θαηαρψξηζή ηνπο 

ζην Μεηξψν απηφ, αίηεζε θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εγγξαθή, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην θαηαζηαηηθφ. 

2. Γηαδηθαζίεο Ίδξπζεο ηεο Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο 

Γηα ηε ζχζηαζε ηεο Κνηλ..Δπ. ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ίδξπζεο ελφο αζηηθνχ 
ζπλεηαηξηζκνχ. Σν θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ επηά ηνπιάρηζηνλ 
πξφζσπα, αλ πξφθεηηαη γηα Κνηλ..Δπ. Έληαμεο, θαη απφ πέληε ηνπιάρηζηνλ 
πξφζσπα αλ πξφθεηηαη γηα Κνηλ..Δπ. Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ή πιινγηθνχ θνπνχ. 
Ζ ζπκκεηνρή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 1/3 ησλ κειψλ ηεο, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε 
ζπκκεηνρή ζε απηήλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) θαη ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) πνπ ππάγνληαη ζε απηνχο. ε 
Κνηλ..Δπ. Έληαμεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ Ν.Π.Γ.Γ. κε έγθξηζε ηνπ θνξέα πνπ ηα 
επνπηεχεη. Μφλε ε ζπκκεηνρή ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο 
εηαίξνπ, ζε Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε, δελ ηνπ πξνζδίδεη εκπνξηθή 
ηδηφηεηα θαη δελ δεκηνπξγεί αζθαιηζηηθέο ή θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. 

Σν θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο δηαηξείηαη ζε ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο. Ο αξηζκφο ησλ 
κεξίδσλ θαη ε νλνκαζηηθή ηνπο αμία, ε νπνία είλαη ίδηα γηα θάζε κεξίδα, θαζνξίδνληαη 
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ζην θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο. Σα κέιε ηεο Κνηλ..Δπ. δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ απφ 
κία ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα, σο ειάρηζηε ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή ζην 
θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη ειεχζεξα απφ ην θαηαζηαηηθφ 
θαη είλαη ίζν γηα φια ηα κέιε. ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε απφθηεζε 
πξναηξεηηθψλ κεξίδσλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Ζ απφθηεζε ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηαβνιή κεηξεηψλ. Πέξαλ ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιιεη γηα 
απφθηεζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο, ην κέινο ηεο Κνηλ..Δπ. δελ έρεη θακία άιιε 
επζχλε έλαληη ησλ δαλεηζηψλ ηεο. Σα κέιε ηεο Κνηλ..Δπ. κπνξεί λα είλαη θαη 
εξγαδφκελνη ηεο, νη νπνίνη ακείβνληαη γηα ηελ παξερφκελε εξγαζία θαη έρνπλ ηα 
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

3. Πφξνη θαη Υξεκαηνδφηεζε 

Οη πφξνη ηεο Κνηλ..Δπ. απνηεινχληαη απφ ην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο, δσξεέο 
ηξίησλ, έζνδα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο, έζνδα απφ ηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο, επηρνξεγήζεηο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δηεζλείο ή εζληθνχο νξγαληζκνχο ή 
Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α‟ θαη Β‟ βαζκνχ, έζνδα απφ άιια 
πξνγξάκκαηα, θεθάιαηα απφ θιεξνδνηήκαηα, δσξεέο θαη παξαρσξήζεηο ηεο ρξήζεο 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν έζνδν απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο. Οη Κνηλ..Δπ. θαη νη 
Κνη..Π.Δ. α) έρνπλ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν Κνηλσληθήο 
Οηθνλνκίαο, ην νπνίν ζπζηήλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο, θαζψο επίζεο θαη απφ ην Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 
Αλάπηπμεο θαη β) δχλαληαη λα εληάζζνληαη ζην λ. 3908/2011. 

Οη εξγαδφκελνη ζηηο Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο 
Δπάισηεο Οκάδεο Πιεζπζκνχ θαη ιακβάλνπλ επίδνκα πξφλνηαο ή επηδφκαηα 
επαλέληαμεο ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο λνζήιηα ή παξνρή, ζπλερίδνπλ λα 
εηζπξάηηνπλ ηηο παξνρέο απηέο ηαπηφρξνλα κε ηελ ακνηβή ηνπο απφ ηελ Κνηλ..Δπ. Ζ 
Κνηλ..Δπ. δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο γηα ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ηεο 
ην νπνίν δηαηίζεηαη γηα ην ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Σν 
πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ηεο Κνηλ..Δπ. πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ππφθεηηαη 
ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα 
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε 
θνξνινγηθή ππνρξέσζε, φζνλ αθνξά ζηα θέξδε ηεο Κνηλ..Δπ. θαη ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο Κνηλ..Δπ., νη νπνίνη αλήθνπλ ζε Δπάισηεο Οκάδεο Πιεζπζκνχ. 
Οη Κνηλ..Δπ. κπνξνχλ λα εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 
Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) γηα ηε ζηήξημε ηεο εξγαζίαο. 

4. πλεξγαζίεο Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Οη Κνηλ..Δπ. δχλαληαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο κε αληηθείκελν, ελδεηθηηθά, ηελ 
αληαιιαγή ππεξεζηψλ ή ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ 
εζληθνχο, επξσπατθνχο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο 
ηνπο ζθνπνχο. Οη Κνηλ..Δπ. κπνξνχλ λα ζπκπξάηηνπλ δεκηνπξγψληαο 
θνηλνπξαμίεο θαη ζπλεηαηξηζκνχο, ελψζεηο θαη θεληξηθέο ελψζεηο, θαζψο θαη 
επξσπατθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ή επξσπατθνχο νκίινπο. 

Οη Κνηλ..Δπ. σο ζπκβαιιφκελνη κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο 
ζπκβάζεηο κε αληηζπκβαιιφκελνπο ην Γεκφζην ή ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη 
ηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. 
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2.3.4.2 Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας  

πσο πξναλαθέξζεθε κέζσ ηνπ λφκνπ 4019/2011 ζπζηήζεθε Γεληθφ Μεηξψν 
Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ην νπνίν  ηεξείηαη ζην Σκήκα Μεηξψνπ Κνηλσληθήο 
Οηθνλνκίαο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Ζ πξφζβαζε ζε απηφ γίλεηαη αηειψο απφ νπνηνλδήπνηε 
ελδηαθεξφκελν θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο επί κέξνπο κεηξψα: 

α. Μεηξψν Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζην νπνίν εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη 
Κνηλ..Δπ. νη νπνίεο ζπζηήλνληαη κε βάζε ηνλ παξφληα λφκν θαη νη Κνη..Π.Δ. 

β. Δηδηθφ Μεηξψν άιισλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, ζην νπνίν εγγξάθνληαη 
πξναηξεηηθά νη πθηζηάκελεο λνκηθέο κνξθέο, νη νπνίεο πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηα 
αθφινπζα θξηηήξηα:  

1) έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ θνηλσληθή σθέιεηα κέζσ ηεο 
παξαγσγήο αγαζψλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπιινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ 
ραξαθηήξα, 

2) απνδίδνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηα άηνκα θαη ηελ εξγαζία έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ, 

3) εθαξκφδνπλ δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ, 

4) έρνπλ απηνλνκία ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, 

5) πξνβιέπνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο γηα ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο 
ηνπο θαη δεπηεξεπφλησο ηε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ 
απηψλ, 

6) ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, 

7) αζθνχλ παξφκνηα δξαζηεξηφηεηα κε Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 
Έληαμεο, Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ή/θαη 
Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο πιινγηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ θνπνχ 

8) αλαπηχζζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ηνπιάρηζηνλ επί κηα ηξηεηία πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην Μεηξψν.  

Οη Φνξείο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο πνπ εγγξάθνληαη ζην Δηδηθφ Μεηξψν κπνξνχλ λα 
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη λα 
εληάζζνληαη ζην λ. 3908/2011. 

2.3.4.3 υμπεράσματα 

Απφ ην 2011 πνπ ςεθίζηεθε ν λφκνο κέρξη θαη ζήκεξα, θαίλεηαη φηη ηειηθά ην 
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο δελ απέδσζε 
φπσο αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί. Ο 
αξηζκφο ησλ Κνηλ..Δπ. πνπ ζπζηήζεθαλ θηάλεη πεξίπνπ ηηο 750 ζχκθσλα κε ην 
Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, αξηζκφο πνπ θξίλεηαη κε ηθαλνπνηεηηθφο. 
Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ απηέο δελ έρνπλ θαλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 
θξίλνληαη κε βηψζηκεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη πνηέ νπζηαζηηθά δελ 
εθαξκφζηεθε ν λ.4019/2011 θαη νη πνιηηηθέο νη νπνίεο πξνβιέπνληαλ ζε απηφλ θαη 
γεληθά δελ ππήξμε νπζηαζηηθά ζηήξημε απφ ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο γηα ηελ 
αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 
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2.4 ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΥΣΩΦΕΙΑ 

ΜΕΦΡΙ ΗΜΕΡΑ 

Παξά ηηο αμηφινγεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1995 – 2005 θαη ηηο 
ηερληθέο αλαδηνξγάλσζεο πνπ πξνσζήζεθαλ ζηαδηαθά γηα ηνλ επηρεηξεζηαθφ 
εθζπγρξνληζκφ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ πξνλνηαθνχ ηνκέα (λένο Οξγαληζκφο 
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, απνθεληξσκέλε ιεηηνπξγία ησλ 
ΓΤΠΔ, Οξγαληζκνί ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, πηνζέηεζε ηνπ 
Ν.3230/2004 γηα ηελ θαζηέξσζε πζηήκαηνο Γηνίθεζεο κε ζηφρνπο θαη κέηξεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο), ε αλάπηπμε ησλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ ραξαθηεξίζηεθε απφ 
ζνβαξέο ζηξεβιώζεηο, θελά θαη δπζιεηηνπξγίεο, πνπ εληνπίδνληαη ζε ηξία 
επίπεδα.  

α) Δπίπεδν επηηειηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο πνιηηηθώλ, πνπ εκθαλίδεη 
ζπκπηψκαηα: 

 αδπλακίαο ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πνπ αζθνχλ 
αξκνδηφηεηεο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο (Τπνπξγείν Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) ή ρξεκαηνδνηνχλ δξάζεηο πξνλνηαθψλ 
πνιηηηθψλ (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ)  

 αδπλακίαο πξνψζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ απνθέληξσζεο θαη κεηαβίβαζεο 
«βηψζηκσλ» αξκνδηνηήησλ ζηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.  

β) Δπίπεδν δηαρείξηζεο θαη άζθεζεο πνιηηηθώλ, πνπ εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα:  

 πξνζήισζεο ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν νξηδφληηαο αλάπηπμεο ηεο ηεξαξρηθήο 
ππξακίδαο ηεο πξνλνηαθήο δηνίθεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ πνιπδηάζπαζε 
αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ζέζεσλ επζχλεο θαη 
ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο βάζεο 
πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ  

 απνπζίαο κεραληζκψλ νξγάλσζεο ζε ζέζεηο εξγαζίαο, θαζεθνληνινγηψλ θαη 
πεξηγξαθψλ εξγαζίαο ησλ ζηειερψλ ηεο θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο  

 έιιεηςεο εθαξκνγήο ηερληθψλ ζηνρνζεζίαο, παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (ηδίσο ζην επίπεδν ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο 
Φξνληίδαο)  

 αδπλακίαο πξνζαξκνγήο ησλ δνκψλ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ησλ 
ππεξεζηψλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θαη αξκνδηφηεηεο ησλ δεκφζησλ 
νξγαληζκψλ. 

 ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζε ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή 
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 
ηδησηηθνχο / εζεινληηθνχο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο  

 πεξηπησζηνινγηθήο, έζησ, εκθάληζεο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηαρείξηζεο 
(π.ρ. ρνξήγεζε πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ ζε κε δηθαηνχρνπο / κεηαρείξηζε 
εμππεξεηνχκελσλ ζε δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο).  

γ) Δπίπεδν ρξεκαηνδόηεζεο πνιηηηθώλ, πνπ εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα:  

 έιιεηςεο εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο θαη θνζηνιφγεζεο ησλ 
ππεξεζηψλ θξνληίδαο  
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 απνπζίαο δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 
ππεξεζηψλ  

 ζηφρεπζεο ησλ παξεκβάζεσλ ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο επηδνκαηηθήο ελίζρπζεο 
νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ  

 άληζεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζηφρνπ  

 πεξηνξηζκέλεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ αλνηθηήο 
θξνληίδαο  

 αδπλακίαο αμηνπνίεζεο πφξσλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο.  

Παξά ην γεγνλφο, ινηπφλ, φηη απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο ην 
πξφβιεκα ηεο θηψρεηαο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ, ηα 
απνηειέζκαηα δελ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά. Σν θνηλσληθφ θξάηνο ζηελ Διιάδα 
έρεη απνηχρεη, ζε κεγάιν βαζκφ, θαζψο δελ έρεη νδεγήζεη ζηα αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα. Πιήζνο κειεηψλ δείρλνπλ θάπνηα θνηλά ζπκπεξάζκαηα21, ηα νπνία 
κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ φπσο αθνινχζσο: 

 Οη εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο θαη ε θηψρεηα θαηαγξάθνπλ ζηαζηκφηεηα ή έρνπλ 
κεησζεί ειάρηζηα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κέρξη ζήκεξα.  

 Οη ζεκαληηθέο πεξηθεξεηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο δηαηεξνχληαη δηαρξνληθά 
νδεγψληαο ζε γεσγξαθηθφ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.  

 πληαμηνχρνη, άλεξγνη, άηνκα ρακεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, πνιπκειείο 
νηθνγέλεηεο θαη κνλνκειή λνηθνθπξηά θαηαηάζζνληαη δηαξθψο ζηηο πην επάισηεο 
θνηλσληθέο νκάδεο απέλαληη ζην θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

 Πέξα απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, 
θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη ζην εζσηεξηθφ ζπγθεθξηκέλσλ 
πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 

 Οη θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, πιελ ησλ ζπληάμεσλ, έρνπλ πνιχ κηθξή επίδξαζε 
ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ησλ αληζνηήησλ.  

 ε ζρέζε κε ηα άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ε Διιάδα θαηαγξάθεη ηελ πςειφηεξε 
εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, πςειφ θίλδπλν θηψρεηαο θαη ρακειή 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.  

Σα βαζηθά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ησλ πξνλνηαθώλ πνιηηηθώλ αθνξνχλ ηελ 
ηζφξξνπε θάιπςε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ απνηειεζκαηηθή 
ρξήζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ, ηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη ηελ ηζφηεηα πξφζβαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ / δηθαηνχρσλ 
ζε ππεξεζίεο / πξνγξάκκαηα έληαμεο. Ζ θαηάηκεζε ηεο θάιπςεο ζε κεγάιν αξηζκφ 
θνξέσλ δεκηνπξγεί αληζφηεηεο ηφζν ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο φζν θαη ζην 
επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ, 
δπζρεξαίλνληαο ηελ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ κνληέινπ πξφιεςεο θαη 
θξνληίδαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έκθαζε δφζεθε ζηε δηαηήξεζε κνξθψλ θιεηζηήο – 
ηδξπκαηηθήο πεξίζαιςεο, αλαπαξάγνληαο ζπρλά δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ αηφκσλ 
εθείλσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα «αγνξάζνπλ» ππεξεζίεο πεξίζαιςεο απφ ηδησηηθνχο 
θνξείο. 

                                                
21

Υσξηθέο Αληζφηεηεο Δηζνδήκαηνο, Αλάπηπμεο θαη Φηψρεηαο ζηελ Διιάδα. Πξφγξακκα 
Δπηζηεκνληθψλ Μειεηψλ: Κνηλσθειέο Ίδξπκα Ησάλλε . Λάηζε. Καινγήξνπ, . θ.ά. (2011).  
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Παξάιιεια, εληνπίδνληαη αδπλακίεο σο πξνο (α) ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ 
Τπεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, (β) ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 
πνπ παξέρνληαη απφ εζεινληηθνχο θνξείο θξνληίδαο, (γ) ηελ πξφζβαζε ησλ 
δηθαηνχρσλ ζην πξνλνηαθφ ζχζηεκα κέζσ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη 
ελεκέξσζεο, (δ) ηελ θάιπςε νκάδσλ – ζηφρνπ (ηζηγγάλνη, πξφζθπγεο, άζηεγνη) πνπ 
κέρξη ζήκεξα δελ αληηκεησπίδνληαη εληαία απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη (ε) ηελ 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα / ζπλέξγεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ θαη 
εζεινληηθνχ ηνκέα. Οη βαζηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ησλ ζρεδηαζηψλ πνιηηηθψλ 
επηθεληξψζεθαλ νπζηαζηηθά ζηελ θαηνρχξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο κέζσ: 

 ηεο δεκηνπξγίαο δνκψλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θξνληίδαο πνπ είηε ππήξραλ 
(θάιπςε ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία εθηφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 
πεξηβάιινληνο) είηε πξνέθπςαλ απφ ηα λέα θνηλσληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο 
πεξηφδνπ (αλάπηπμε θαηλνκέλσλ θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηα 
αζηηθά θέληξα, αχμεζε αξηζκνχ γπλαηθψλ πνπ εληάζζνληαη ζηε αγνξά εξγαζίαο, 
ελζσκάησζε αιινδαπψλ, θιπ.) 

 ηεο αλάπηπμεο δηθηχνπ παξνρήο ππεξεζηψλ αλνηθηήο θνηλσληθήο θξνληίδαο ζην 
ζχλνιν ηεο ρψξαο  

 ηεο ζηαδηαθήο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 
πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, κε ηελ 
πινπνίεζε ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ πξνψζεζε 
επελδχζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ  

 ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ έξγνπ ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ  

Ζ εμέιημε ηεο δεκνγξαθηθήο ππξακίδαο  

Σν δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηελ Διιάδα, θαζψο ε ρψξα 
παξνπζηάδεη θζίλνληα ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ εμαηηίαο ηεο πηψζεο ησλ 
πνζνζηψλ γνληκφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο, ν πιεζπζκφο εξγάζηκεο ειηθίαο γεξάζθεη 
κε ηαρχ ξπζκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν πιεζπζκφο ησλ λέσλ ειηθίαο 15-24 εηψλ 
αλακέλεηαη λα κεησζεί έσο θαη 26% ην 2015. Αληίζεηα, ν πιεζπζκφο αηφκσλ 
κεγαιχηεξεο ειηθίαο (55-64) αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 13% ηελ ίδηα πεξίνδν, ελψ 
γηα ηα άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ πξνβιέπεηαη αθφκα κεγαιχηεξε αχμεζε.  

Ο δείθηεο ζπλνιηθήο γνληκφηεηαο (ζπλνιηθφο αξηζκφο παηδηψλ αλά γπλαίθα 
αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο) αληηζηνηρεί ζε 1,27 παηδηά αλά γπλαίθα, ελψ ν δείθηεο 
εμάξηεζεο ησλ ειηθησκέλσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά έσο ην 2015, κε 
απνηέιεζκα ζηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ 2007-2013 ε Διιάδα 
λα παξνπζηάδεη ηηκέο ζην δείθηε εμάξηεζεο απφ ηηο πςειφηεξεο ζηελ ΔΔ, κε 
επηπηψζεηο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο (π.ρ. 
βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπλέπεηεο ζην ζχζηεκα πγείαο, ζην 
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηελ αγνξά εξγαζίαο θιπ). 

Οη ζπλέπεηεο ηνπ θαηλφκελνπ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ αλακέλεηαη λα είλαη 
ηδηαίηεξα αηζζεηέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ζα απμεζεί ε 
δήηεζε ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη ζηήξημεο είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ειηθησκέλνπο, 
είηε απφ κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θξνληίδα ηνπο 
(νηθνγελεηαθνί θξνληηζηέο). Παξάιιεια, ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο απαηηήζεηο 
ζπκκεηνρήο ηδίσο ησλ ειηθησκέλσλ πνπ δνπλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ζηελ θνηλσληθή 
δσή, πνπ επηβάιινπλ εθηφο ησλ άιισλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

ην πιαίζην απηφ, πηνζεηήζεθε έλα ζχλζεην πιέγκα πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ, πνπ 
πεξηειάκβαλαλ : 
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 πνιηηηθέο γηα ηε ζπκθηιίσζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ βίνπ κε ηελ νηθνγελεηαθή 
δσή κε ζπκβνιή ζε πςειφηεξα πνζνζηά γελλεηηθφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ 
γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (πνιηηηθέο αλνηθηήο θαη θιεηζηήο θξνληίδαο 
εμαξησκέλσλ κειψλ, νηθνγελεηαθέο πνιηηηθέο)  

 πνιηηηθέο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 
ησλ αιινδαπώλ ζηελ Διιάδα (πνιηηηθέο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη έληαμεο 
κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ), κε επίδξαζε ζηηο ηάζεηο ζηαδηαθήο ζπξξίθλσζεο 
ηνπ πιεζπζκνχ  

 πνιηηηθέο έληαμεο αλελεξγώλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ επαγγεικαηηθή 
δσή (πξνεηνηκαζία θαη πξνψζεζε ηεο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
επηδνηνχκελσλ λεαξήο ειηθίαο απφ ην πξνλνηαθφ ζχζηεκα κέζσ πνιηηηθψλ 
ελίζρπζεο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο ήζνπο θαη αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηάο 
ηνπο).  

Ζ αλάπηπμε θαηλνκέλσλ θηώρεηαο θαη θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ  

Ζ ζηαζεξή εδψ θαη ρξφληα αληζφηεηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα, 
φπσο θαη ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο, είλαη εληνλφηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ, 
ελψ ε δηαρξνληθή εμέηαζε ηνπ δείθηε επηβεβαηψλεη ηελ ηάζε δηεχξπλζεο ησλ 
θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Δπηπιένλ, ηα πνζνζηά ζρεηηθήο θηψρεηαο εμαθνινπζνχλ λα 
θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα (ζηαζεξά πάλσ απφ ην 20%) παξά ηηο πςειέο 
ζρεηηθά δαπάλεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ θηψρεηα πιήηηεη θπξίσο άηνκα πνπ 
θαηνηθνχλ ζηελ χπαηζξν ελψ πςειά πνζνζηά θαηακεηξψληαη ζηηο κνλνγνλετθέο 
νηθνγέλεηεο, ζηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, ζηα δεπγάξηα ειηθησκέλσλ, ζηνπο αλέξγνπο 
θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο.  

Παξάιιεια κε ηελ εηζνδεκαηηθή θηψρεηα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ε απμεκέλε 
βαξχηεηα ηεο θηψρεηαο, ηδίσο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, νδεγεί ζηελ εκθάληζε 
θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ δελ θαιχπηνληαη πάληνηε απφ ηηο 
παξεκβάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ άηππσλ δηθηχσλ θξνληίδαο. Αμίδεη, κάιηζηα, λα 
επηζεκαλζεί φηη ε εθαξκνγή ζχλζεησλ δεηθηψλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 
αλαδεηθλχεη κία ζπγθέληξσζε ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ηνπ απνθιεηζκνχ ζηελ Διιάδα, 
πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί κε έλα λέν πιέγκα ζηνρεπκέλσλ αλαπηπμηαθψλ 
πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, εθηφο ησλ παξαδνζηαθψλ επηδνκαηηθψλ 
πξνγξακκάησλ. 

Ο ζρεδηαζκόο ησλ πνιηηηθώλ 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ πνιηηηθψλ απνηεινχζε πάληνηε αληηθείκελν αξκνδηφηεηαο ησλ 
θνξέσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, πνπ πηνζεηνχζαλ παξεκβάζεηο κε βάζε ηηο 
παξαδνζηαθέο γεληθέο αξρέο ζηνρνζέηεζεο ησλ πξνλνηαθώλ πνιηηηθώλ: αξρή 
ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη αξρή ηεο εμαηνκίθεπζεο.  

α) Ζ αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο ηππνπνηεί ηελ παξέκβαζε ησλ πξνλνηαθψλ 
θνξέσλ γηα ηελ θάιπςε κφλν ησλ αλαγθψλ εθείλσλ, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 
αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Χο 
ζπλέπεηεο εθαξκνγήο ηεο θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο:  

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνλνηαθψλ παξνρψλ, φηαλ νη αλάγθεο ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ εμ ίζνπ απνηειεζκαηηθά απφ έλα θνξέα 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο δεκφζηαο 
αζθάιηζεο  

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνλνηαθψλ παξνρψλ, φηαλ νη αλάγθεο ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηελ απαζρφιεζε ή ηα πεξηνπζηαθά 
ηνπ ζηνηρεία (ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, αμηφγξαθα, αθίλεηα, δηθαηψκαηα ζε αθίλεηα 
θα)  
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 Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνλνηαθψλ παξνρψλ φηαλ νη αλάγθεο ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, 
ηδίσο φηαλ απηά έρνπλ ππνρξέσζε ζπληήξεζήο ηνπ (εδψ γηα παξάδεηγκα 
εληάζζεηαη ην θαζήθνλ δηαηξνθήο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηα ηέθλα ηνπο), ρσξίο 
λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αμηνπξέπεηά ηνπο  

 Δπηβάιιεηαη ε δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο πξνλνηαθψλ παξνρψλ φηαλ 
εμαζθαιηζζνχλ νη δπλαηφηεηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ 
ηνλ ίδην ή/θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

β) Ζ αξρή ηεο εμαηνκίθεπζεο πξνζαλαηνιίδεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θνξέσλ ηεο 
πξνλνηαθήο δηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηελ εμεηδίθεπζε ηεο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
λα εληαρζνχλ ζε πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο. Ζ εθαξκνγή ηεο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά 
ζηελ ηππνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάγθεο, χζηεξα απφ ηε ζηάζκηζε 
ησλ επηζπκηψλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αλαθνξηθά κε ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο 
θνηλσληθήο θάιπςεο.  

Απφ λνκηθή άπνςε, ε θχξηα ζπλέπεηα ηεο αξρήο ηεο εμαηνκίθεπζεο είλαη φηη ηα 
φξγαλα ηεο δηνίθεζεο δεζκεχνληαη λα αηηηνινγνχλ πιήξσο ηηο απνθάζεηο ηνπο, φηαλ 
θαζνξίδνπλ ηελ αλάγθε, ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Καηά ηε 
δηάξθεηα κηαο παξφκνηαο δηαδηθαζίαο ππνρξεψλνληαη κάιηζηα λα ιακβάλνπλ ππφςε 
ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηελ 
νξζνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ πξνλνηαθψλ κέηξσλ ζηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ησλ 
εθάζηνηε δηθαηνχρσλ: 

 ηελ νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 
αηφκνπ  

  ηα αίηηα πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ή παξάηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
αλάγθεο  

 ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θαιχςεη ηελ αληίζηνηρε αλάγθε ρσξίο λα ηίζεηαη ζε 
θίλδπλν ε αμηνπξέπεηά ηνπ  

 ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ, κε ηξφπν πνπ ζα ακβιχλεη ηηο 
πηζαλφηεηεο θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ  

Δθηφο, φκσο, απφ ηηο παξαπάλσ παξαδνζηαθέο γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ 
πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ, πξνσζνχληαη απφ αξθεηά θξάηε ηεο Δπξσπατθήο 
πεξηθέξεηαο πξνλνηαθέο πνιηηηθέο πνπ ζηεξίδνληαη επηρεηξεζηαθά ζε δχν λέεο αξρέο: 
αξρή ηεο ζπλέξγεηαο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θξνληίδαο θαη απαζρφιεζεο θαη αξρή ηεο 
ελεξγνπνίεζεο ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ.  

 Ζ ζπλέξγεηα κεηαμύ ησλ πνιηηηθώλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ησλ 
πνιηηηθώλ απαζρόιεζεο απνηειεί κία γεληθή αξρή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 
νηθνλνκηθή έληαμε ησλ ιεπηψλ πξνλνηαθψλ παξνρψλ / ππεξεζηψλ, φπσο απηή 
έρεη κεηαζρεκαηηζζεί ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν κέζσ ηεο πξφβιεςεο ελεξγεηηθψλ 
κέηξσλ ζηα παξαδνζηαθά κνληέια ειαρίζηνπ εηζνδήκαηνο. Αξθεηά εζληθά 
ζπζηήκαηα πξνσζνχλ - ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα κεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ 
πνπ θαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηε θνηλή γλψκε - ηελ νινθιεξσκέλε 
ππνζηήξημε ησλ πξνλνηαθψλ ιεπηψλ κέζσ πξνγξακκάησλ εμαηνκηθεπκέλεο 
πξνζέγγηζεο, ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δηα βίνπ κάζεζεο θαη 
επηδνηνχκελεο απαζρφιεζεο, παξέρνληαο θίλεηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ 
δπλαηνηήησλ έληαμήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

 Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ αηόκσλ είλαη κία γεληθή 
αξρή πνπ απνξξέεη απφ ηελ αλάγθε ελζσκάησζήο ηνπο (integration) ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ. πλήζσο, εμεηδηθεχεηαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ 
πξνζεγγίζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελζάξξπλζεο ησλ 
δηθαηνχρσλ λα εκπιαθνχλ κε δηθέο ηνπο πξσηνβνπιίεο ζηηο δηαδηθαζίεο 
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απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο. κσο, ηελ πεξίνδν απηή απνθηά φιν 
θαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ε ηππνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο 
παξφκνησλ ηερληθψλ.  

Ζ ζρεηηθή αλαδήηεζε αλέδεημε, κάιηζηα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο πνπ 
απαζρνινχλ ηνπο ζρεδηαζηέο κέηξσλ ελεξγνπνίεζεο ησλ απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ: α) 
ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ηερληθψλ (νη ηερληθέο ελεξγνπνίεζεο κπνξνχλ είηε λα 
εληαρζνχλ ζε έλα επξχηεξν επίπεδν δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, είηε λα απνηειέζνπλ απιψο 
κεραληζκνχο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ θαη ηελ άκβιπλζε ησλ 
ζπλεπεηψλ ηνπο), β) νη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ηερληθψλ (νη ηερληθέο απηέο 
εκπλένληαη ζπλήζσο απφ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ησλ 
δηθαηνχρσλ· ππάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε εηζαγσγή ηνπο απνξξέεη απφ 
αληηιήςεηο πεξί θνηλσληθνχ ειέγρνπ ησλ πξνλνηαθψλ δηθαηνχρσλ, νη νπνίεο 
επηθεληξψλνληαη ζηελ αλαγθαηφηεηα απνηξνπήο ελδερνκέλσλ θαηαρξήζεσλ ησλ 
δεκνζίσλ ζπζηεκάησλ πξφλνηαο απφ άηνκα πνπ δελ δηθαηνχληαη λα ππαρζνχλ ζην 
πξνζηαηεπηηθφ ηνπο πιαίζην), γ) ε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ (εδψ, ην θχξην 
δήηεκα εληνπίδεηαη ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ κέηξσλ ζε ζρέζε κε ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο νινθιεξσκέλεο ελζσκάησζεο ησλ δηθαηνχρσλ ή απιψο ηελ παξνρή 
θηλήηξσλ θαη επθαηξηψλ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν), δ) ε θχζε ησλ ηερληθψλ 
(ππνρξεσηηθή ή ειεχζεξε επηινγή ηνπο απφ ηνπο ιήπηεο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
λα εληαρζνχλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ελφο πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο), ε) νη ζπλέπεηεο 
εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ (νη ζπλέπεηεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ εμαζθάιηζε 
λέσλ επθαηξηψλ θαη θηλήηξσλ γηα εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή έληαμε, ηελ επηβνιή 
θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζέζεσλ 
ή ηε ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή ησλ δχν κνληέισλ) θαη ζη) ηα εξγαιεία εθαξκνγήο ησλ 
ηερληθψλ. 

Σν επίπεδν παξνρήο ησλ πνιηηηθώλ 

Ζ ηζρπξή ηνπηθή απηνδηνίθεζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο θάζε 
ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ θξάηνπο. ζνλ αθνξά, κάιηζηα, ην πεδίν ηεο θνηλσληθήο 
πξφλνηαο, ε ζπδήηεζε γηα ηελ απμεκέλε παξέκβαζε ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο επηθεληξψλεηαη ηελ πεξίνδν απηή ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο, πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε αληίζηνηρα εκπεηξηθά δεδνκέλα:  

 θαηά ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ε 
ηνπηθή θνηλσλία είλαη ε κφλε πνπ κπνξεί λα θαηαγξάςεη άκεζα ηηο ηνπηθέο 
αλάγθεο θαη λα πξνζθέξεη ζηνπο ζρεδηαζηέο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο κία πιήξε 
εηθφλα ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ αλά πεξηνρή  

 θαηά ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ, ε ηνπηθή θνηλσλία κέζσ 
ησλ δνκψλ ηεο κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί ζηηο 
ηνπηθέο ηδηνκνξθίεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα εθ ησλ άλσ ξχζκηζεο 
ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ  

 θαηά ην ζηάδην ηεο πξφιεςεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ε ηνπηθή θνηλσλία 
ζπκβάιεη ζηελ εκπέδσζε ηεο ελδπλάκσζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 
κεηαμχ αηφκνπ θαη νκάδαο, ψζηε θάζε πνιίηεο λα αηζζάλεηαη ππεχζπλνο θαη 
ηθαλφο λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ κε ηελ 
πξνζσπηθή ελεξγεηηθή ηνπ ζπκκεηνρή.  

Σα πνξίζκαηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ην ξφιν ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηνλ πξνλνηαθφ 
ηνκέα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απνθέληξσζε δελ είλαη κία νπδέηεξε πνιηηηθά 
δηαδηθαζία, θαζψο ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε 
ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο αιιά θαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ δηέπνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 
ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Δηδηθφηεξα, ε δηεζλήο εκπεηξία απνδεηθλχεη φηη ε απνθέληξσζε 
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έρεη ιεηηνπξγήζεη εληειψο δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, ηελ 
πνιηηηθή εμέιημε, ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάζε ρψξαο.  

Δίλαη ελδεηθηηθφ ην παξάδεηγκα αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο 
Δπξψπεο (Γεξκαλία, νπεδία, Μ. Βξεηαλία, Γαιιία), ζηηο νπνίεο ην κνληέιν ηεο 
απνθέληξσζεο ιεηηνπξγεί εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο κε κεγάιε επηηπρία. Παξάγνληεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηηο 
ρψξεο απηέο ήηαλ ε καθξνρξφληα ηζηνξηθή ηνπο παξάδνζε ζην πεδίν ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο, νη δνθηκαζκέλνη θαη ζηέξενη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί, ε έληνλε 
δξαζηεξηνπνίεζε εζεινληηθψλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ αιιά – θπξίσο – ε εμαζθάιηζε 
ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε δπλαηφηεηα ησλ ηνπηθψλ αξρψλ λα δηαρεηξίδνληαη 
ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο θαη λα απνθαζίδνπλ γηα ην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα 
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Αληίζεηα, ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο (Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Ηηαιία, Διιάδα) ε 
δηαδηθαζία ηεο απνθέληξσζεο είλαη πξφζθαην θαηλφκελν, ην νπνίν ζε ζρέζε κε ην 
πεδίν ηεο πξφλνηαο πεξηνξίδεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα, ελψ ε ξχζκηζε ησλ 
θνηλσληθψλ παξνρψλ παξακέλεη αξκνδηφηεηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Αθφκα, φκσο, 
θαη απηή ε εμέιημε δελ ππήξμε ηδηαίηεξα επρεξήο, αθνχ πξφθεηηαη γηα ρψξεο ρσξίο 
παξάδνζε ζηελ δηαρείξηζε ηνπηθψλ ππνζέζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, θαζψο 
ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πεξηνξηδφηαλ ζηελ 
αιιειεγγχε πξνο ηα κέιε ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ ηνπο θχθινπ.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε δηεζλήο εκπεηξία απνδεηθλχεη φηη ε απνθέληξσζε δελ είλαη 
απηνζθνπφο ή παλάθεηα θαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ 
πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 
ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ:  

 ηελ κεηαβίβαζε νπζηαζηηθψλ απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ πξνο ηηο αξρέο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπηθψλ αλαγθψλ  

 ηελ ζηαζεξή θαη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ (απφ 
ππεξεζληθνχο, εζληθνχο θαη ηνπηθνχο πφξνπο) κε επζχλε δηαρείξηζεο απφ ηηο ίδηεο 
ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο  

 ηελ ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θνηλσληθψλ 
πξνγξακκάησλ, κε ππνβνιή πξνο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζρεδίσλ παξέκβαζεο 
πνπ ζα αμηνπνηνχλ κία φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθή θαηαγξαθή ησλ ηνπηθψλ 
αλαγθψλ  

 ηελ ελζάξξπλζε ηνπηθψλ εζεινληηθψλ θνξέσλ θαη ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ 
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ηνπηθήο εκβέιεηαο  

 ηελ ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα 
θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.  

Ζ επίδξαζε ησλ Κνηλνηηθώλ Γηαξζξσηηθώλ Σακείσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
Διιεληθνύ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξόλνηαο 

Ζ Διιάδα αλήθεη ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο πνπ θαιχπηνληαλ κέρξη ην 2006 απφ 
ηνλ πξψην ζηφρν ησλ Κνηλνηηθψλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ «Πξνψζεζε ηεο 
αλάπηπμεο θαη δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ησλ αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλσλ 
πεξηθεξεηψλ». Πξφθεηηαη γηα πεξηθέξεηεο κε αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ αλά θάηνηθν 
θαηψηεξν ηνπ 75% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 
ρακειφ επίπεδν εθβηνκεράληζεο θαη απμεκέλεο ελδνπεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο.  

Ζ ρξεκαηνδνηηθή παξέκβαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 
Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλε ηελ πεξίνδν 
1990 – 2006, ζε ζρέζε ηφζν κε ηηο απμεκέλεο αλάγθεο θαη απεηιέο βησζηκφηεηαο / 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ, φζν ηδίσο κε ηελ αλάπηπμε 
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εμσηεξηθψλ πηέζεσλ πηνζέηεζεο κίαο επξχηεξεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ ζα 
ελίζρπε ηηο δπλαηφηεηεο / πξνυπνζέζεηο ζύγθιηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην 
Δπξσπατθό Κνηλσληθό Μνληέιν, θαηάζηαζε πνπ επηδεηλψζεθε κεηά ην 2010 
εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο. Αλεμάξηεηα απφ ηηο αηηίεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 
επεξέαζαλ ηηο δηαδηθαζίεο ηππνπνίεζεο ησλ πεξηνξηζκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ 
απφ ηα Κνηλνηηθά Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ηηο νπνηεζδήπνηε θαζπζηεξήζεηο 
απνηειεζκαηηθήο ηνπο απνξξφθεζεο, είλαη πξνθαλέο φηη ε απνπζία ελφο 
νινθιεξσκέλνπ εζσηεξηθνχ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ ηνπ ηνκέα αθελφο εκπφδηζε ηελ 
ηεθκεξίσζε αηηεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ ζεζκηθά απφ ην θνηλνηηθφ 
πεδίν αλαθνξάο (θαλνληζκνί ησλ Κνηλνηηθψλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ) θαη αθεηέξνπ 
δπζρέξαλε απνθαζηζηηθά ηελ πξνψζεζε κεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ είραλ 
εληαρζείζηα Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο. Παξά ηηο αληηθεηκεληθέο απηέο αδπλακίεο, ε 
δηεξεχλεζε ησλ έξγσλ θνηλσληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ είραλ εληαρζεί ζηα 
πξνεγνχκελα Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο νδεγεί ζηνλ εληνπηζκφ ελφο πιέγκαηνο 
ελεξγεηψλ «πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα», νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηδίσο ηελ ιεηηνπξγία λέσλ 
ππεξεζηψλ θξνληίδαο απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη πνιηηηθέο πξνζαξκνγήο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή πηψζε ηνπ 
δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο. Δίλαη ελδεηθηηθφ ην γεγνλφο φηη κεηαμχ 2007 θαη 2013, ην 
δηάκεζν δηαζέζηκν εηζφδεκα ζηελ Διιάδα έπεζε απφ €10.200 ζε €8.371 (–17,9%), 
ελψ ζηελ ΔΔ ησλ 27 ζπλνιηθά απμήζεθε θαηά 11,3% θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Καηά 
ζπλέπεηα, ην θαηψθιη θηλδχλνπ θηψρεηαο ζηελ Διιάδα έπεζε απφ ηα €6.120 ην 2007 
ζηα €5.023 ην 2013. Παξάιιεια παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλζξψπσλ 
κε εηζφδεκα θάησ απφ απηφ ην λέν θαηψθιη, αληηζηνηρψληαο ζηελ Διιάδα έλα απφ ηα 
πςειφηεξα πνζνζηά πιεζπζκνχ ζε θίλδπλν θηψρεηαο ηεο ΔΔ. Σν 2013 ηνλ θίλδπλν 
θηψρεηαο δηέηξερε 23,1% ηνπ πιεζπζκνχ – ην πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ηε δεθαεηία 
ηνπ 1990 – έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ 16,6% ζηελ ΔΔ.  Αλ εμεηαζηεί ε επξχηεξε 
έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ην κεξίδην ηνπ ζπλνιηθνχ 
πιεζπζκνχ πνπ δηαβηψλεη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο μεπεξλά ην 35% γηα ην 2013, 
ζεκεηψλνληαο αχμεζε απφ ηελ αξρή ηεο χθεζεο, κεγαιχηεξε ηνπ 6%. 

2.4.1 Υορείς κοινωνικής πολιτικής του δημόσιου τομέα 

Με ηελ έλλνηα θνηλσληθή πνιηηηθή ελλννχκε ηνλ ηξφπν πνπ έλα θξάηνο αληηκεησπίδεη 
ηνπο θνηλσληθνχο θηλδχλνπο, δειαδή ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ σο 
αληηθείκελν έρνπλ ηηο θάζε κνξθήο ππεξεζίεο, παξνρέο θαη επηδνηήζεηοπξνο ην 
θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο. 
ηελ Διιάδα αζθείηαη θπξίσο απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε επηηειηθφ θνξέα ην 
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηα 
επνπηεπφκελα λνκηθά πξφζσπά ηνπ θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
Α΄&Β Βαζκνχ. Δπίζεο ζπλππάξρνπλ κε ζεκαληηθφ  ξφιν νη ηδησηηθνί θνξείο 
(θεξδνζθνπηθνί), νη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο (κε θεξδνζθνπηθέο θαη κε θπβεξλεηηθέο) 
θαη ηα άηππα δίθηπα πνιηηψλ. Οη ιφγνη ηεο θαζπζηεξεκέλεο εκθάληζεο ηνπ θξάηνπο 
πξφλνηαο ζηελ Διιάδα (πνπ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε θνηλσληθήο ηζφηεηαο κέζσ 
θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζε θνηλσληθνχο παξά νηθνλνκηθνχο 
ζηφρνπο) ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. νθείιεηαη θπξίσο ζηε χπαξμε 
δηθηαηνξηθψλ πνιηηηθψλ θαζεζηψησλ θαη ζην ρακειφ πνζνζηφ κηζζσηψλ ζην ζχλνιν 
ηνπ πιεζπζκνχ. Σν θξάηνο – πξφλνηαο ζπλάδεη κε ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο 
θνηλσλίαο θαη κε ηελ χπαξμε νκνηνγελνχο θνηλσλίαο. Δπίζεο παξνπζηάδεη ηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξάηνπο – πξφλνηαο ζηηο Νφηηεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., δειαδή ν 
ραξαθηήξαο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο είλαη απνζπαζκαηηθφο, ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο 
ζηελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ είλαη ζεκαληηθφο, ππάξρεη αληζφηεηα ζηελ 
πξφζβαζε ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη άδηθε - άληζε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ 
ππνρξεψζεσλ. Δπηπιένλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ :ηνλ 
ηξφπν νξγάλσζήο ηνπ, ην εχξνο ηεο θάιπςεο πνπ πξνζθέξεη, ηε ρξεκαηνδφηεζε 
ησλ δαπαλψλ ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Οη πεξηνξηζκνί πνπ ζήκεξα έρεη 
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λα αληηκεησπίζεη ην θξάηνο-πξφλνηαο είλαη ε δεκνγξαθηθή γήξαλζε θαη νη επηπηψζεηο 
ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, νη αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ιφγσ ηεο 
θξίζεο θαη νη ζεκαληηθέο πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο (κεηαλάζηεπζε) ιφγσλ ησλ 
επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη 
θνξείο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζήκεξα. 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο έρεη ζαλ 
ζθνπφ ηελ  πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κέζα ζ‟ έλα ειεχζεξν 
δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα κε θχξηνπο άμνλεο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ θνηλσληθή 
ελζσκάησζε θαη ηε δηαηήξεζε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Σν ππνπξγείν απνηειείηαη απφ ηε Γεληθή 
Γξακκαηεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηε Γεληθή γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ & 
Άιισλ Πφξσλ θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο. ηελ παξαθάησ ελφηεηα 
παξνπζηάδεηαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο 
Κνηλνηηθψλ & Άιισλ Πφξσλ πνπ έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ ξφιν ηελ δηαζθάιηζε ηεο 
θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ εππαζψλ θαη επάισησλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ.  

Γεληθή Γηεύζπλζε Πξόλνηαο 

χκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 5 ηνπ Ν. 4052/2012 κεηαθέξζεθε ε Γεληθή Γξακκαηεία 
Πξφλνηαο απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο  ζην Τπνπξγείν 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Πξφλνηαο είλαη ν ζεζκηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο εθζπγρξνληζκφο ηνπ κνληέινπ 
θνηλσληθήο πξφλνηαο, πνπ ζα θαηνρπξψζεη ηελ ζηαδηαθή κεηεμέιημή ηνπ ζε έλα 
ζχγρξνλν ζχζηεκα θξνληίδαο κε γλήζηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζα 
ακβιχλνπλ ηνπο κνλνδηάζηαηνπο επηδνκαηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ θνηλσληθψλ 
πξνγξακκάησλ. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο  απνηειείηαη απφ ηε Γεληθή 
Γηεχζπλζε Πξφλνηαο θαη ηέζζεξεηο επηκέξνπο δηεπζχλζεηο, ηε Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο 
Οηθνγέλεηαο, Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο, Πξνζηαζίαο ΑκεΑ θαη 
Πξνζσπηθνχ Φνξέσλ Πξφλνηαο. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πξφλνηαο ζπληνλίδεη ηε δξάζε 
ησλ επί κέξνπο παξαπάλσ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ απφ ηηο νπνίεο ζπγθξνηείηαη, κε 
ζθνπφ ηε κεζνδηθφηεξε, νπζησδέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ηνπο έξγνπ 
ηεο.  

Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Οηθνγέλεηαο  

Ζ Γηεχζπλζε Οηθνγέλεηαο θαη Γεκνγξαθηθήο Πνιηηηθή  απνηειείηαη απφ ηξία (3) 
επηκέξνπο ηκήκαηα.  

 Σκήκα Οηθνγέλεηαο θαη Γεκνγξαθηθήο Πνιηηηθήο   

 Σκήκα Πξνζηαζίαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ  

 Σκήκα Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ  

Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγύεο 

Ζ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα (4) 
επηκέξνπο ηκήκαηα : 

 Σκήκα Πξνζηαζίαο Δππαζψλ Οκάδσλ  

 Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο  

 Σκήκα Δζεινληηζκνχ θαη Πηζηνπνίεζεο Φνξέσλ  

 Σκήκα Πξνζηαζίαο Πξνζθχγσλ θαη Αηηνχλησλ Άζπιν 

Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο ΑκεΑ  
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Ζ Γηεχζπλζε Πξνζηαζία ΑκεΑ απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηκήκαηα : 

 Σκήκα Οξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ αλνηρηήο 
θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη απνθαηάζηαζεο  

 Σκήκα Οξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ απμεκέλεο 
θξνληίδαο Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο 
ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απηψλ. 

 Σκήκα Πξνζβαζηκφηεηαο θαη Πιεξνθφξεζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο   

 Σκήκα Πξνζσπηθνχ Φνξέσλ Πξφλνηαο   

Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθώλ &Άιισλ Πόξσλ 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ (ΓΓΓΚ&ΑΠ) ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζπζηάζεθε αξρηθά κε ην ΠΓ 
475/1993 σο Γεληθή Γξακκαηεία Απαζρφιεζεο θαη Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ Πφξσλ, 
κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 
θαη ηδηαίηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). Ζ ΓΓΓΚ&ΑΠ δηαρεηξίζηεθε 
πφξνπο ηνπ ΔΚΣ πνπ δηαηέζεθαλ ζηε ρψξα καο ζην πιαίζην ηεο Β‟ θαη Γ‟ 
Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ (Β‟ θαη Γ‟ Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο).  

Με ην Ν. 2224/1994, κεηνλνκάδεηαη ζε Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη 
Άιισλ Πφξσλ. Απφ ην 2007, ε ΓΓΓΚ&ΑΠ ήηαλ αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ θαη ην Διιεληθφ 
δεκφζην ζην πιαίζην ηεο Γ‟ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ (Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην 
Αλαθνξάο – ΔΠΑ 2007-2013).Ζ Γεληθή Γξακκαηεία ζπλέβαιιε ζηελ άζθεζε 
ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ην ζρεδηαζκφ, ην ζπληνληζκφ, ηελ πινπνίεζε 
θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα θνλδχιηα ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, αιιά θαη απφ πφξνπο άιισλ πξνγξακκάησλ. 

Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ Τνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 
Πξόλνηαο 

Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην 
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΤΔΔΚΣ), ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. 
107900/16.03.2001 (Β΄599) φπσο ηζρχεη, ε Δηδηθή  Τπεξεζία γηα ηελ Κνηλσληθή 
Έληαμε θαη ηελ Οηθνλνκία (ΔΤΚΔΚΟ), ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. 
180691/7.2.2001/Γ΄ΚΠ/(Β΄148) φπσο ηζρχεη, ε Δηδηθή Τπεξεζία «Γνκή ρεδηαζκνχ 
θαη Οξγάλσζεο ηεο Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
πζηεκηθψλ Παξεκβάζεσλ ηνπ Δ.Π. «Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ε νπνία ζπζηάζεθε 
κε ηελ θ.π.α. 25255/2236/7.4.2008 (Β‟ 604) φπσο ηζρχεη, ζπγρσλεχνληαη θαη 
ζπληζηνχλ λέα Δηδηθή Τπεξεζία κε ηελ επσλπκία «Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο». Σέινο ζπζηήζεθε ε Δζληθή Αξρή 
πληνληζκνχ ηνπ ΔΠΑ ε νπνία εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκφζησλ 
Δπελδχζεσλ ηνπ ΔΠΑ θαη ε νπνία έρεη σο αξκνδηφηεηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Ζ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη 
Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΤΔΚΣ) ππάγεηαη 
ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απνηειεί εηδηθή ππεξεζία ηεο 
ΔΑ. 

Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΠ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, 
εθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε 

χκθσλα κε ηνλ πξφζθαηα ςεθηζζέληαΝ.4314/23.12.2014 «Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ 
έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 
πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 
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Διιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» νη 
αξκνδηφηεηεο ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ αλαδνκνχληαη. H Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 
ηνπ ΔΠ «Απαζρφιεζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε» θαη ε Δηδηθή Τπεξεζία 
Γηαρείξηζεο ΔΠ «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζεο» ζπγρσλεχνληαη θαη ζπληζηνχλ 
λέα ππεξεζία κε ηελ επσλπκία «Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΠ Αλάπηπμεο 
Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε». ηε λέα ππεξεζία 
πεξηέρεηαη ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Νφκνπ 3614/2007. χκθσλα κε ην 
Ν.4314/2014, ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ, εθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε» ππάγεηαη ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία 
Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΚΣ. 

Γηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, 
εθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε» θαη πόξσλ άιισλ ρξεκαηνδνηηθώλ κέζσλ. 

Σν ΔΠ ΑΝΑΓ-ΔΓΒΜ είλαη Πξφγξακκα πνιπηνκεαθφ θαη κνλνηνκεηαθφ, 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη εζληθνχο πφξνπο 

θαη απνηειεί ην θχξην ππνζηεξηθηηθφ ≪εξγαιείν≫ ηεο xψξαο γηα ηελ ≪αλάπηπμε θαη 
ηελ αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλν δπλακηθνχ-ελεξγφ θνηλσληθή 
ελζσκάησζε≫ (δεχηεξε ρξεκαηνδνηηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020) θαη 
θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο πιένλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο, 
ηελ αλεξγία θαη ηε θηψρεηα. Πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο γηα ηε ζηήξημε 
ηεο δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηηθήο 
έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έληαμεο επάισησλ 
θνηλσληθά νκάδσλ, ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, 
θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, κε βαζηθφ ζηφρν ηνλ 
πεξηνξηζκφ ή/θαη ηελ εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο, ή/θαη ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ πςειή αλεξγία. 

Σν Πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, ηε δεκηνπξγία βηψζηκεο 
απαζρφιεζεο, ηε δηακφξθσζε πνηνηηθψλ δπλαηνηήησλ εθπαίδεπζεο, ηε ζχλδεζε 
ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ ελίζρπζε 
ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 
θαη θνηλσλίαο. 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζα πινπνηεζεί κέζα απφ ελλέα (9) Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο (ΑΠ), 
πιένλ ησλ Αμφλσλ ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη 
πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο απφιπηα ελαξκνληζκέλεο κε ηνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπο (Θ) 
8, 9 θαη 10 ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚΣ γηα ηε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020: 

 ΑΠ 1 πζηεκηθέο Παξεκβάζεηο ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο 
πξφλνηαο 

 ΑΠ 2 Βειηίσζε Πξννπηηθψλ Απαζρφιεζεο θαη Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 ΑΠ 3 Γηεπθφιπλζε ηεο Πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ έσο 29 εηψλ 

 ΑΠ 4 Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 

 ΑΠ 5 Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ 

 ΑΠ 6 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο 

 ΑΠ 7 Αλάπηπμε ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Βειηίσζε ηεο πλάθεηαο ηεο 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

 ΑΠ 8 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο - ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 
(Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο) 
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 ΑΠ 9 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο - ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 
(Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ) 

πσο παξαηεξείηαη, νη ΑΠ 4 & 5 εηζάγνληαη ζην Δ.Π. σο δηαθξηηνί Α.Π., πξνθεηκέλνπ 
λα εμππεξεηεζεί ε αλάγθε εθαξκνγήο δηαθνξεηηθνχ πνζνζηνχ ζπγρξεκαηνδφηεζεο 
γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ αληίζηνηρα. Οη ΑΠ 4 θαη 5, 
πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ Δπελδπηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα 
ηνπο Θ 8 θαη 9 γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαπηζησκέλσλ αλαγθψλ ηνπ ηνκέα ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο. 

Αλαιφγσο θαη νη ΑΠ 8 & 9 εηζάγνληαη ζην Δ.Π. σο δηαθξηηνί Α.Π., πξνθεηκέλνπ λα 
εμππεξεηεζεί ε αλάγθε εθαξκνγήο δηαθνξεηηθνχ % ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο 
πεξηθέξεηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ αληίζηνηρα θαη πεξηιακβάλνπλ ην 
ζχλνιν ησλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ην Θ 10 γηα ηελ 
θάιπςε ησλ δηαπηζησκέλσλ αλαγθψλ ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηά βίνπ 
κάζεζεο. 

2.4.2 Η κοινωνική πολιτική στους Οργανισμούς Σοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

Ζ δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο έρεη 
απνηειέζεη αληηθείκελν εθηεηακέλσλ παξεκβάζεσλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ζ 
ζρεηηθή πζηέξεζε θαη ππαλάπηπμε ηνπ επλφεζε ηελ ππεξηξνθία άηππσλ δηθηχσλ 
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο αιιά θαη ηε δηακφξθσζε ελφο εθηεηακέλνπ πιέγκαηνο 
πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ ηζρπξή ζπγθεληξσηηθή δνκή ηνπ 
θξάηνπο ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, κε ηνλ απηαξρηθφ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ησλ 
νξγαληζκψλ πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αξρίδεη λα κεηαβάιιεηαη ηελ 
ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ αλαζεψξεζε ζηηο ζρέζεηο ηνπηθνχ-θεληξηθνχ θξάηνο εληζρχεη 
ηηο δνκέο ηνπ ηνπηθνχ θξάηνπο κε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ζην πεδίν ηεο 
θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ παξαηεξείηαη αξρηθά 
ζην λέν Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ Κψδηθα ηνπ 1980. 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαηεπζχλνληαη πιένλ 
ζην απνθεληξσκέλν κνληέιν πνπ ζρεκαηνπνηείηαη, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν γεληθψλ 
αξρψλ ζε ηξία επίπεδα:θεληξηθή δηνίθεζε, πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε θαη ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε. Παξάιιεια, ηππνπνηνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θάζε επίπεδν κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ηεο 
θεληξηθήο δηνίθεζεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

Με ην λφκν 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» δηακνξθψζεθε έλα λέν 
πιαίζην θπξίσο γηα ηνπο ΟΣΑ Ά &Β Βαζκνχ γηα ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Οη 
Πεξηθέξεηεο κέζσ ησλ Γηεπζχλζεσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη νη Γήκνη 
κέζσ ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπο απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο 
απνθέληξσζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

Αηξεηή Πεξηθέξεηα/Γεληθή Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο αλάγνληαη ηδίσο ζηε δηαθχιαμε θαη 
βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ, έιεγρν 
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επαγγεικάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Οη αξκνδηφηεηεο 
ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα. Σν 
Σκήκα Τπεξεζηψλ θαη Δπαγγεικάησλ Τγείαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ρνξήγεζε 
αδεηψλ άζθεζεο επαγγεικάησλ πγείαο, ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ηδησηηθψλ πξνλνηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 
θνξέσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Σν Σκήκα Γεκφζηαο Τγηεηλήο είλαη 
αξκφδην γηα ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο θαη 
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πξνάζπηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο, Σν Σκήκα Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο 
είλαη αξκφδην  γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, ςπρηθήο 
πγηεηλήο, θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη απντδξπκαηνπνίεζεο. Σέινο ην Σκήκα 
Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο θαη Τγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο κε ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο. 

Αηξεηή Πεξηθέξεηα/Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Μέξηκλαο  

Ζ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Μέξηκλαο αζθεί αξκνδηφηεηεο πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα πνπ 
αθνξνχλ ηελ νηθνγέλεηα, ην παηδί, ηνπο ειηθησκέλνπο, άηνκα κε αλαπεξίεο θαη 
εππαζείο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, θαζψο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηελ 
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Δπίζεο είλαη 
ππεχζπλε γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 
πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο 
Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα, σο 
εμήο: Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Αξσγήο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ γηα ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο. Σν 
Σκήκα Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ 
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη δνκψλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο γηα ζέκαηα θνηλσληθήο 
πξφλνηαο. Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηελ εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ ζηέγαζεο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επαλέληαμεο εππαζψλ 
νκάδσλ. Σέινο ην Σκήκα Αζιεηηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ, είλαη αξκφδην γηα ηνλ 
ζπληνληζκφ δξάζεσλ ησλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηελ πινπνίεζε 
πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο.  

Αηξεηή Πεξηθέξεηα/Γηεπζύλζεηο Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ  

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 
αλάγνληαη ηδίσο ζηε δηαθχιαμε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ 
εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο κε ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν, ηελ εθαξκνγή ηεο 
πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο ηνπ πεξηβάιινληνο 
ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο 
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηέο ηκήκαηα. Σν 
Σκήκα Τπεξεζηψλ θαη Δπαγγεικάησλ Τγείαο είλαη αξκφδην γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ 
επαγγεικάησλ πγείαο, ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη ησλ πξνλνηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν 
Σκήκα Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο θαη Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο κε ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο. Σέινο ην Σκήκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο είλαη αξκφδην 
ηδίσο γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο 
θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Ζ δηάξζξσζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο  θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηoλ ηζρχνληα Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΦΔΚ 2494/η.Β‟/04-11-2011). Δπηηειηθή ππεξεζία είλαη ε 
Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε 
Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο είλαη αξκφδηα γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζ' 
απηή, ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
πξνβιεκάησλ ηνπο. Γηαθξίλεηαη ζηηο δπν (2) δηεπζχλεηο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη ζηηο έμη (6) αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
Δλνηήησλ (Νφηηνπ, Βφξεηνπ, Γπηηθνχ ηνκέα, Αλαηνιηθήο & Γπηηθήο Αηηηθήο θαη 
Πεηξαηψο). Ζ Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη ε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 
έρνπλ σο έδξα ηελ Αζήλα θαη αξκνδηφηεηα ηνπο θαιχπηεη φιε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 
Δπηπξφζζεηα ππάξρνπλ εθηά (7) Γηεπζχλζεηο Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη 
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Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο πνπ θαιχπηνπλ ρσξηθά ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (Νφηηνπ, 
Βφξεηνπ, Γπηηθνχ & Κεληξηθνχ ηνκέα, Αλαηνιηθήο & Γπηηθήο Αηηηθήο θαη Πεηξαηψο). 

 

ρήκα 1: Οξγαλόγξακκα Γελ.Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο αλάγνληαη ηδίσο ζηε δηαθχιαμε θαη 
βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ, έιεγρν 
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επαγγεικάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Οη αξκνδηφηεηεο 
ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαηαλέκνληαη ζηα ππαγφκελα ζε απηή ηκήκαηα. Σν 
Σκήκα Τπεξεζηψλ θαη Δπαγγεικάησλ Τγείαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα ηε ρνξήγεζε 
αδεηψλ άζθεζεο επαγγεικάησλ πγείαο, ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ηδησηηθψλ πξνλνηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 
θνξέσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Σν Σκήκα Γεκφζηαο Τγηεηλήο είλαη 
αξκφδην γηα ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο θαη 
πξνάζπηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο, Σν Σκήκα Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο 
είλαη αξκφδην  γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, ςπρηθήο 
πγηεηλήο, θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη απντδξπκαηνπνίεζεο. Σέινο ην Σκήκα 
Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο θαη Τγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο κε ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο. 

ΟΣΑ Α΄ Βαζκνύ (Γήκνη) 

Οη Γήκνη είλαη  δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα γεληθήο δηνίθεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζε κία ζπγθεθξηκέλε εδαθηθά πεξηνρή, κε κία ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή βάζε. Οη 
Γήκνη είλαη απηφλνκνη νξγαληζκνχ ρσξίο εμάξηεζε απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε. Ζ 
άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο κέζσ ηεο παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο 
πνιίηεο ηνπ θάζε Γήκνπ αζθείηαη απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ άκεζε γλψζε ησλ 
πξνβιεκάησλ, κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε θαη είλαη πην πξνζηηνί απφ νπνηνδήπνηε 
φξγαλν ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Δπίζεο νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπο δηάθνξα Ννκηθά Πξφζσπα (λνκηθά πξφζσπα 
δεκνζίνπ δηθαίνπ, δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα, βξεθνθνκεία, νξθαλνηξνθεία, 
γεξνθνκεία ,θνηλσθειή επηρείξεζε θ.α.).  γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπο.  

Ζ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ είλαη ν επηηειηθόο θνξέαο εθαξκνγήο ηεο 
θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Έρεη σο αξκνδηφηεηα ηελεθαξκνγή πνιηηηθψλ ηε ζπκκεηνρή 
ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο, 
παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   72 

 

θαη ηδξπκάησλ θαη ε κειέηε - εθαξκνγή ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ είλαη νη 
θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο. Δπίζεο ε ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ησλ εππαζψλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ηε δεκηνπξγία δεκνηηθψλ θαη 
θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο 
αηφκσλ κε αλαπεξία. Δπηπιένλ ε κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά 
αδχλαησλ δεκνηψλ κε ηελ παξνρή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ, εηδψλ δηαβίσζεο θαη 
πεξίζαιςεο. Δπηπξφζζεηα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, 
κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο 
ηνπηθήο θνηλσλίαο. εκαληηθή επίζεο είλαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε πξνψζεζε θαη 
αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε δεκηνπξγία 
ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ 
εζεινληψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ 
ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ θαη 
ηεο Σνπηθήο  Κνηλφηεηαο. 

Ηδηαίηεξεο ζεκαληηθφηεηαο είλαη  ε  επνπηεία ηεο επί ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ 
θαη ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ε έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ε παξαθνινχζεζε 
θαη ν έιεγρνο ησλ επηρνξεγήζεσλ, πνπ δίδνληαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ. 
Σέινο ζε κεηξνπνιηηηθνχο Γήκνπο ε θαηαβνιή επηδνκάησλ απνηειεί επίζεο θαίξηα 
αξκνδηφηεηα ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο γηα ηα άηνκα δηθαηνχκελα παξνρήο 
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 57/1973 (Φ.Δ.Κ. 149 Α΄), 
ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ νηθείσλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. . 

Παξεκβάζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Οη ΟΣΑ „Α βαζκνχ έρνπλ ζεθψζεη δπζαλάινγα κεγάιν βάξνο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 
αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. Οη ειιείςεηο θαη νη παζνγέλεηεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηελ 
Διιάδα έγηλαλ εκθαλέζηεξεο θαηά ηελ άθημε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Μηθξφ πνζνζηφ 
απφ ηνπο θνηλσληθνχο πφξνπο θηάλεη ελ ηέιεη ζε εθείλνπο ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ 
έρνπλ πξαγκαηηθή αλάγθε. Αξθεηά κεγάινο αξηζκφο εθ ησλ ζπκπνιηηψλ καο πνπ 
ρξίδνπλ άκεζεο βνήζεηαο δελ έρνπλ εληνπηζηεί ή έρνπλ επηιέμεη ηνλ δξφκν ηεο 
θνηλσληθήο απνκφλσζεο.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ αξρηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ΟΣΑ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, θαζψο θαη απφ ηηο ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο ησλ 
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ, νη πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο επηθεληξψλνληαη ζηελ παξνρή ηξνθίκσλ (θνηλσληθά παληνπσιεία), 
θαξκάθσλ (θνηλσληθά θαξκαθεία) θαη βηβιηαξίνπ απνξίαο.  

ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ηφζν ζην 
εχξνο ησλ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ 
θνηλσληθψλ δνκψλ. Απηέο νη δηαθνξέο ζπλαξηψληαη θπξίσο απφ ηξείο (3) βαζηθνχο 
παξάγνληεο: α) απφ ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ αλά δήκν, β) απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δήκσλ κε 
ηνπηθνχο θνξείο, δίθηπν εζεινληψλ, ηνπηθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θηι, θαη γ) απφ 
ην εχξνο ησλ ειιείςεσλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

Παξά ηηο δηαθνξέο, σζηφζν, απνηειεί θνηλφο ηφπνο φηη ζρεδφλ φινη νη ΟΣΑ 
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαη εηδηθά ζε 
ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο φπσο θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη ςπρνιφγνη. Δπηπιένλ, νη 
νηθνλνκηθνί πφξνη γηα ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θάιπςε ζεκαληηθψλ 
αλαγθψλ πξνέξρνληαη απφ ζπλεξγαζίεο κε ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη 
ηηο ηνπηθέο νξγαλψζεηο.  

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ έρνπλ αλαθέξεη νη εθπξφζσπνη ησλ ΟΣΑ είλαη ε 
δπζθνιία ηαπηνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ. πσο, βέβαηα, παξαηεξείηαη αξθεηέο 
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θνξέο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ θαη αδπλακία ζπληνληζκνχ ηνπο απφ έλα 
θεληξηθφ φξγαλν. 

2.4.3 Λοιποί φορείς 

Σν θελφ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ άζθεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο 
θνηλσληθήο πνιηηηθήο, αξθεηέο θνξέο θαιχπηεηαη απφ ηηο ΜΚΟ, ηελ εθθιεζία, ηηο 
νξγαλψζεηο αιιειεγγχεο θαη ηηο νκάδεο ελεξγψλ πνιηηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ 
απηέο ηηο παξεκβάζεηο έρνπλ ζπλήζσο ηνπηθφ ραξαθηήξα. Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη 
νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο θνξέσλ φπσο ε Απνζηνιή ηεο Η. Αξρηεπηζθνπήοθαη νη 
Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ, πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ηελ θαηάιιειε 
ηερλνγλσζία, πνπ θαιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ θαη σθεινχκελσλ.  

Οη παξεκβάζεηο ηνπο δηαθέξνπλ αλά πεξηνρή θαη αλ ηχπν νξγάλσζεο. Κπξίσο, 
φκσο, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παξνρή γεπκάησλ θαη ηξνθίκσλ, ηνλ εκβνιηαζκφ θαη 
ηελ παξνρή θαξκάθσλ, ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε, ηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ 
αζηέγσλ θαη ηελ παξνρή πξνζσξηλήο ζηέγεο.  

Σν δεηνχκελν βέβαηα θαη εδψ, παξακέλεη ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ, ε αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξε ηαχηηζε ησλ επάισησλ νκάδσλ θαη ησλ 
άκεζσλ ελεξγεηψλ. 

2.4.3.1 Υορείς Εθελοντισμού 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηελ 
Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη ηζηνξηθά απφ ηελ αλάπηπμε θηιαλζξσπηθψλ παξεκβάζεσλ 
θαη ηελ πξνψζεζε ζρεηηθά απηφλνκσλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο 
δεκφζηεο πνιηηηθέο πξφλνηαο. Οη παξεκβάζεηο απηέο εμειίζζνληαη πιένλ ζε λέεο 
κνξθέο θνηλσληθνχ εζεινληηζκνχ πνπ δηαξζξψλνληαη κε βάζε ηε ιεηηνπξγία ησλ κε 
θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ λνκηθή ξχζκηζε ησλ κε θπβεξλεηηθψλ 
νξγαλψζεσλμεθίλεζε ην 1999 κέζσ ηνπ λφκνπ 2731/99 «Ρχζκηζε ζεκάησλ Γηκεξνχο 
Κξαηηθήο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο θαη Βνήζεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ Με 
Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 135). Ο εζεινληηθφο κε 
θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο, απνηειείηαη επίζεο απφ θνξείο φπσο ε εθθιεζία θαη ηα 
θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία. Πξφθεηηαη γηα Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηα 
νπνία δελ αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα, δξνπλ ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 
(Δξπζξφο ηαπξφο) Απηέο νη ππεξεζίεο δειαδή έρνπλ εζηθφ έξεηζκα, ελψ ζην 
δεκφζην ηνκέα, ε παξνρή ππεξεζηψλ έρεη λνκηθφ έξεηζκα. Οη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί 
θνξείο πνπ εκθαλίδνληαη παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δελ 
είλαη άκεζα αληηιεπηά. Αξθεηνί θνξείο, είλαη ζεζκηθά δηαθξηηνί απφ ην θξάηνο παξφιν 
πνπ ζπρλά ζπλεξγάδνληαη κε θξαηηθνχο θνξείο, απηνδηνηθνχληαη ελψ ν ηξφπνο 
νξγάλσζήο ηνπο παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε λνκηθή  κνξθή 
ηνπο.  

 εκαληηθή παξάκεηξνο είλαη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πεξηνξίζεη ηνπο πφξνπο ησλ 
εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, έρεη εληζρχζεη ηνλ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ θαζψο 
επίζεο ηνλ αληαγσληζκφ ηνπο κε ηνπο θεξδνζθνπηθνχο θνξείο. Παξάιιεια, ην 
θξάηνο δηεξεπλά λένπο κεραληζκνχο ελζσκάησζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 
(θεξδνζθνπηθνχ θαη κε-θεξδνζθνπηθνχ) ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ 
θνηλσληθήο πνιηηηθήο. ηελ Διιάδα εηδηθφηεξα, ε νηθνλνκηθή θξίζε ζπλνδεχηεθε απφ 
ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ζπιινγηθψλ δξάζεσλ ζηε ζθαίξα ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ, 
δηφηη ε θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηε ζπξξίθλσζε ηεο 
πξνλνηαθήο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο, ηελ κεγέζπλζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ,  ηελ 
αλάδεημε λέσλ πβξηδηθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ θηλεκαηηθψλ 
δξάζεσλ.  
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πλεπψο, ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 
(Μ.Κ.Ο) απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πνιιαπινχο (ηππηθνχο θαη άηππνπο) θνξείο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ έληνλσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Με 
θεξδνζθνπηθνί θνξείο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ΟΣΑ ζπγθξφηεζαλ  λέεο δνκέο 
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. θνηλσληθά θαξκαθεία, θνηλσληθά παληνπσιεία, 
θνηλσληθά θξνληηζηήξηα, δεκνηηθνχο ιαραλφθεπνπο) θαη ηα Ηδξχκαηα ελίζρπζαλ ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ Μ.Κ.Ο. ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο. Δηδηθφηεξα ηα 
Ηδξχκαηα, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ θπξίσο ζην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο επηζηήκεο 
θαη ηεο εθπαίδεπζεο, άξρηζαλ λα ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά ηηο Μ.Κ.Ο. ζην πεδίν ηεο 
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Σα Ηδξχκαηα δηαθνξνπνηνχληαη απφ άιινπο θνξείο ηεο 
θνηλσλίαο πνιηηψλ ζην φηη δελ εληάζζνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπο ηελ θηλεηνπνίεζε 
πνιηηψλ, αιιά δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή πφξσλ ζε θνξείο ηεο θνηλσλίαο 
πνιηηψλ. Σέινο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν άηππνο ηνκέαο ηεο εζεινληηθήο 
πξφλνηαο θαίλεηαη λα είλαη πνζνηηθά ηδηαίηεξα εθηεηακέλνο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηφζν 
ησλ εζεινληψλ ηνπ ηππηθνχ ηνκέα φζν θαη ησλ κε εζεινληψλ ζε άηππεο θνηλσληθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

2.4.3.2 Άτυπα Δίκτυα Αλληλεγγύης 

Σα δίθηπα άηππεο θξνληίδαο δελ έρνπλ λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη φπνπ 
ππάξρνπλ, ιεηηνπξγνχλ σο ζπιινγηθφηεηεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε 
αλεπίζεκν ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Πνηθίιεο δνκέο θαη πξνγξάκκαηα 
θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ιεηηνπξγνχλ (πρ. θνηλσληθά παληνπσιεία, θνηλσληθά ηαηξεία, 
θνηλσληθά θαξκαθεία, θνηλσληθά θξνληηζηήξηα) κέζα απφ ηππηθνχο θαη άηππνπο 
εζεινληηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ε εζεινληηθή εξγαζία, ε 
νπνία ραξαθηεξίδεηαη ζσξεπηηθά απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία (ILO 2011). Ζ 
απαζρφιεζε, δειαδή ε εζεινληηθή εξγαζία (κε ακεηβφκελε)  ζπλππνινγίδεηαη ζηε 
ζπλνιηθή παξαγσγή,  είλαη κε ππνρξεσηηθή θαη είηε είλαη  άκεζε, δειαδή πξνο 
φθεινο άιισλ λνηθνθπξηψλ είηε έκκεζε, δειαδή κέζσ ζρεηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ 
νξγαληζκψλ ή άιισλ ζπλαθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ εζεινληηθή εξγαζία δελ αθνξά κέιε 
ηνπ ίδηνπ λνηθνθπξηνχ  θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην. 

Σα άηππα δίθηπα αιιειεγγχεο είλαη δπλακηθά ζρήκαηα  ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ θαη 
ησλ πνηθίισλ δηαζπλδέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ ησλ κε θπβεξλεηηθψλ 
νξγαληζκψλ ηφζν κε ην θξάηνο φζν θαη κε ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ Διιάδα δηαζέηεη 
δηαρξνληθά έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά πιεζπζκνχ πνπ ζεσξεί φηη ν 
εζεινληηζκφο είλαη ζεκαληηθφο, κε εηδηθφηεξε έκθαζε ζηα επηκέξνπο πεδία 
εζεινληηζκνχ λα αλαθέξνληαη ζην πεξηβάιινλ (50% έλαληη 2% ζηελ ΔΔ27), ζηελ 
θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη αλζξσπηζηηθή βνήζεηα (43% έλαληη 37% ζηελ ΔΔ27) θαη 
ζηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα (36% έλαληη 32% ζηελ ΔΔ27). Αμηνζεκείσην είλαη ην 
γεγνλφο φηη κε βάζε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία 2010-2011, ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζηελ 
πγεηνλνκηθή θξνληίδα (+14%), ζρεδφλ δηπιάζηα απφ ηελ αληίζηνηρε πνζνζηηαία 
αχμεζεο ζηελ ΔΔ27. Σν ζηνηρείν απηφ ελδερνκέλσο είλαη δεισηηθφ ησλ 
αλαθπφκελσλ αλαγθψλ πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο γηα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ 
πνπ ιφγσ αλεξγίαο απψιεζε ηελ αζθαιηζηηθή πγεηνλνκηθή θάιπςε αιιά θαη ηεο 
αλάδπζεο ηνπ θχκαηνο ησλ θησρψλ εξγαδφκελσλ πνπ παξφηη έκκηζζα 
απαζρνινχκελνη αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε βαζηθά πάγηα έμνδα.  

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηνλ νξγαλσκέλν εζεινληηζκφ, δειαδή ηνλ 
ηππηθφ εζεινληηζκφ πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζσ ή δηα κέζνπ ζσκαηείσλ, ηδξπκάησλ, 
αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ, πνηθίισλ ΜΚΟ. Τπάξρεη φκσο θαη ε 
ζπκκεηνρή ζε άηππα δίθηπα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη 
πξσηνβνπιίεο νκάδσλ είηε γηα απηνβνήζεηα είηε γηα ζηήξημε επάισησλ αηφκσλ θαη ζε 
πνηθίιεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θείληαη πέξα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ην 
λνηθνθπξηφ θαη αζθαιψο πέξα απφ ην θξάηνο θαη ηελ αγνξά. 
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χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο ΔΤΔ (2008) γηα ην έηνο 2005, ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ζε 
άηππεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζπλνιηθά 18,9%, κε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 
θησρψλ (14,7%) θαη κε θησρψλ (20%). Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ζρεδφλ δηπιάζην ηνπ 
αληίζηνηρνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ηππηθέο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο, πεξίπνπ ζην 10% 
Δμαηξνπκέλσλ ησλ θνκκάησλ θαη ησλ ζπλδηθάησλ, ε ζρέζε ζπκκεηνρήο ζε άηππεο 
θαη ηππηθέο εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη αθφκα κεγαιχηεξε ππέξ ηεο άηππεο 
δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Νέαο Γεληάο (ΓΓΝΓ) γηα ην 2011, πνζνζηφ 78,3% ησλ εζεινληψλ ζηνλ ηππηθφ ηνκέα 
εζεινληηθήο εξγαζίαο δειψλεη φηη ζπκκεηέρεη θαη ζε άηππεο κνξθέο εζεινληηθήο 
εξγαζίαο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ κεηαμχ ησλ κε εζεινληψλ είλαη 43,4%. πλνιηθά, 
ην 46,8% ηνπ πιεζπζκνχ έξεπλαο ηεο ΓΓΝΓ δειψλεη ζπκκεηνρή ζε άηππεο κνξθέο 
εζεινληηζκνχ, φπσο ε παξνρή ππεξεζίαο-εξγαζίαο, ε εηζθνξά ζε ρξήκα, ε 
ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο πνιηηψλ θαη απηνδηαρεηξηδφκελεο ζεκαηηθέο δξάζεηο, ε 
ζπκκεηνρή ζε θηλεκαηηθή δξάζε. Ζ ηάζε αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηελ 
άηππε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζε επίπεδν γεηηνληάο θαη επξχηεξεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 
είλαη ζεκαληηθή. Ζ ηάζε απηή θαίλεηαη λα απνηππψλεηαη θαη ζηελ πιεηάδα ησλ 
άηππσλ εζεινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνιηηψλ, κε δεδνκέλε ηεο εκβάζπλζε ηεο 
θξίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηελ αχμεζε ζηήξημεο ησλ πην επάισησλ απφ ηα άηππα 
θνηλσληθά δίθηπα (Μπνπξίθνο 2013). 

2.4.3.1 Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα 

Ο ηδησηηθφο θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο ζηελ Διιάδα, επεθηάζεθε κε ηελ θξίζε ηνπ 
θξάηνπο πξφλνηαο κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηδησηηθνπνίεζεο κε ηε δεκηνπξγία ηδησηηθψλ 
θιηληθψλ, λνζνθνκείσλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θ.α. Απφ ηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1970 δεκηνπξγήζεθε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Οη ξπζκίζεηο αθνξνχλ 
ηελ ππνρξεσηηθή άδεηα γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα 
ηελ παξνρή πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ, κε ην Ν.Γ 1118/72 αλαθεξφκελν ζηηο ηδησηηθέο 
επηρεηξήζεηο πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ην 
λφκν 2345/1995, κε πεδίν αλαθνξάο «ηηο νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο παξνρήο 
πξνζηαζίαο απφ θνξείο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» δειαδή, ζσκαηεία, 
λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηδξχκαηα, ελψζεηο πξνζψπσλ, θαζψο θαη 
ηδηψηεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ ή αηφκσλ κε εηδηθέο 
αλάγθεο ή ειηθησκέλσλ ή αληάησλ.  

ινη νη παξαπάλσ θνξείο ιεηηνπξγνχλ κε άδεηα ησλ θξαηηθψλ αξρψλ κε ζθνπφ ηελ 
θαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Παξαδείγκαηα 
ηέηνησλ θνξέσλ, απνηεινχλ νη παηδηθνί ζηαζκνί, νη νίθνη επγεξίαο, νη παηδηθέο 
θαηαζθελψζεηο θ.α. Οη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα ιεηηνπξγνχλ κε 
ηδησηηθφ – νηθνλνκηθά θξηηήξηα κε βαζηθφ –φρη φκσο απνθιεηζηηθφ – θίλεηξν ην θέξδνο. 
Οη δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαιχπηεηαη απφ ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ή ηηο 
νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ην πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ έκκηζζα επαγγεικαηηθά ζηειέρε. 
Δπίζεο ππάξρνπλ  πξνγξάκκαηα απφ θνηλνηηθά θνλδχιηα φπνπ νη ηδησηηθνί θνξείο 
αληαγσλίδνληαη κε επηηπρία ηνπο δεκφζηνπο γηα ηελ αλάιεςε ζπκβάζεσλ θαη ηελ 
εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. ηελ Διιάδα ν ξφινο ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα δελ είλαη θαη ηφζν αλαπηπγκέλνο, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ζπκκεηνρήο ηεο 
νηθνγέλεηαο ζην ζχζηεκα παξνρήο θξνληίδαο αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξέρνληαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Πηζηνπνηεκέλνη θνξείο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο είλαη νη θνξείο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ παξέρνπλ 
ππεξεζίεο- πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο- θνηλσληθήο θξνληίδαο ζε 
εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ θαη έρνπλ ειεγρζεί φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηνπο δνζεί ε Δηδηθή Πηζηνπνίεζε.  

Ζ Πξσηνβάζκηα Κνηλσληθή Φξνληίδα έρεη αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
αλνηρηήο θξνληίδαο θαη απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε αλαγθψλ θαη ζηνλ έγθαηξν 
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εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ Γεπηεξνβάζκηα 
Κνηλσληθή Φξνληίδα έρεη αληηθείκελν ηελ παξνρή θηινμελίαο ή θιεηζηήο θξνληίδαο θαη 
απνζθνπεί ζηε ζεξαπεία, απνθαηάζηαζε ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο, ςπρηθήο λφζνπ ή 
αλαπεξίαο θαζψο θαη ζηελ πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ Σξηηνβάζκηα Κνηλσληθή Φξνληίδα έρεη 
αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλνηρηήο θαη θιεηζηήο θνηλσληθήο θξνληίδαο πνπ 
απαηηεί πςειή εμεηδηθεπκέλε ηερλνινγία. 
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3 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

3.1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πεξηιακβάλεη ην λνκφΑηηηθήο πνπ απνηειείηαη απφ 8 
Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο.Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη ε Αζήλα. Ζ δνκή – 
δηνηθεηηθή Γηαίξεζε ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη ε παξαθάησ: 

Πίλαθαο 3: Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο θαη Γήκνη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα 

Γήκνη 

Κεληξηθνύ 
Σνκέα 
Αζελώλ  

Αζελαίσλ, Βχξσλνο, Γαιαηζίνπ, Γάθλεο-Τκεηηνχ, Εσγξάθνπ, 
Ζιηνχπνιεο, Καηζαξηαλήο, Φηιαδειθείαο-Υαιθεδφλαο 

Ννηίνπ 
Σνκέα 
Αζελώλ  

Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Αιίκνπ. Γιπθάδαο, Διιεληθνχ-Αξγπξνχπνιεο, 
Καιιηζέαο, Μνζράηνπ-Σαχξνπ. Νέαο κχξλεο, Παιαηνχ Φαιήξνπ 

Βνξείνπ 
Σνκέα 
Αζελώλ  

Αγίαο Παξαζθεπήο, Ακαξνπζίνπ, Βξηιεζζίσλ, Ζξαθιείνπ, Κεθηζηάο, 
Λπθφβξπζεο-Πεχθεο, Μεηακνξθψζεσο, Νέαο Ησλίαο, Παπάγνπ-
Υνιαξγνχ, Πεληέιεο, Φηινζέεο-Φπρηθνχ, Υαιαλδξίνπ 

Γπηηθνύ 
Σνκέα 
Αζελώλ  

Αγίαο Βαξβάξαο, Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ, Αηγάιεσ, Ηιίνπ, 
Πεξηζηεξίνπ, Πεηξνχπνιεο, Υατδαξίνπ 

Πεηξαηώο  Πεηξαηψο, Νίθαηαο-Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε, Κνξπδαιινχ, Κεξαηζηλίνπ-
Γξαπεηζψλαο, Πεξάκαηνο 

Νήζσλ  Αγθηζηξίνπ, Αίγηλαο, Κπζήξσλ, Πφξνπ, αιακίλαο, πεηζψλ, 
Σξνηδελίαο, Όδξαο 

Γπηηθήο 
Αηηηθήο  

Αζπξνπχξγνπ, Διεπζίλαο, Μάλδξαο-Δηδπιιίαο, Μεγαξέσλ, Φπιήο 

Αλαηνιηθήο 
Αηηηθήο  

Αραξλψλ, Βάξεο-Βνχιαο-Βνπιηαγκέλεο, Γηνλχζνπ, Κξσπίαο, 
Λαπξεσηηθήο, Μαξαζψλνο, Μαξθνπνχινπ, Μεζνγαίαο, Παηαλίαο, 
Παιιήλεο, Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ, αξσληθνχ, πάησλ-Αξηέκηδνο, 
Χξσπνχ 

3.1.1 υνοπτική Παρουσίαση των Περιφερειακών Ενοτήτων 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε θπζηνγλσκία θάζε Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο.  Ζ ΠΔ Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ, ε ΠΔ Βφξεηνπ Σνκέα Αζελψλ, ε ΠΔ 
Νφηηνπ ΣνκέαΑζελψλ θαη ε ΠΔ Γπηηθνχ Σνκέα Αζελψλ, ζπγθξνηνχζαλ ηελ πξψελ 
ΝνκαξρίαΑζελψλ, ελψ ε Π.Δ. Πεηξαηά θαη Π.Δ. Νήζσλ απνηεινχζαλ ηελ πξψελ 
ΝνκαξρίαΠεηξαηά. Οη Π.Δ. Αζελψλ θαη Πεηξαηά ζπγθξνηνχλ ην Πνιενδνκηθφ 
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πγθξφηεκαΑζήλαο – Πεηξαηά ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αζελψλ. Σν Πνιενδνκηθφ 
πγθξφηεκα ηεο Πξσηεχνπζαο ζπληζηά έλα ρσξηθφ αζηηθφ ζπλερέο, πνπ απνηειεί 
ηελ θχξηα πεξηνρήζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ, νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
κεηξνπνιηηηθψλιεηηνπξγηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Γηαζέηεη 
πνιηηηζηηθνχο πφξνποδηεζλνχο εκβέιεηαο θαη απνηειεί ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ 
πξννξηζκφ. Καηαγξάθνληαησζηφζν ζεκαληηθά πξνβιήκαηα φπσο νη θαηά ηφπνπο 
πςειέο νηθηζηηθέο ππθλφηεηεο, ε αλεπάξθεηα ειεχζεξσλ ρψξσλ, ε πεξηβαιινληηθή 
ππνβάζκηζε, θαζψο θαη ειιείςεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηελ θπθινθνξία θαη ζηε 
ζπγθνηλσληαθήεμππεξέηεζε. Παξάιιεια, επηζεκαίλνληαη ειιείςεηο θαη 
αληζνθαηαλνκή ζηηο πθηζηάκελεο θνηλσληθέο ππνδνκέο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη θαη κε 
ηα εληεηλφκελα θαηλφκελα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Π. Δ. Κεληξηθνύ Σνκέα Αζελώλ 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο ΠΔ ηνπ Κεληξηθνχ Σνκέα είλαη ε πνιηηηζηηθή ηνπ 
ηαπηφηεηα: δηαζέηεη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία δηεζλνχο εκβέιεηαο θαη 

απνηειεί ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Απηφ ην ≪δπλακηθφ≫ ηνπ θέληξνπ ηεο 
Αζήλαο έρεη ήδε εκπινπηηζηεί κέζσ ησλ έξγσλ Δλνπνίεζεο ησλ Αξραηνινγηθψλ 
ρψξσλ θαη ηνπ Νένπ Μνπζείνπ Αθξφπνιεο, κε έλα επξχηαην δεκφζην ρψξν 
ηδηαίηεξεο πνηφηεηαο θαη παγθφζκηαο αθηηλνβνιίαο. 

ηνλ πνιηηηζηηθφ εκπινπηηζκφ ηεο Πξσηεχνπζαο έρεη πξνζηεζεί ήδε κηα ζεηξά 
ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κε θνξείο ηδηαίηεξα δξαζηήξηνπο ζηελ 
πξνψζεζε εθδειψζεσλ πςεινχ θαη ζπρλά πξσηνπνξηαθνχ επηπέδνπ. Σν Φεζηηβάι 
Αζελψλ, κε ζεκαληηθά αλνίγκαηα ζε ηφπνπο ηεο πφιεο, πξνσζεί ηελ πξσηνπνξηαθή 
δνπιεηά θαη λέσλ θαιιηηερλψλ. 

πλνιηθά, ζηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ απμαλφκελε ζεκαζία 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε λέαδεκηνπξγηθφηεηα.Σν 
ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηνπ Κεληξηθνχ Σνκέα είλαη ε ππνβάζκηζε ηνπ Ηζηνξηθνχ 
Κέληξνπ ηεο Αζήλαο, ε αληηκεηψπηζε ηνπ νπνίνπ πξνζθξνχεη ζηελ θαηάηκεζε 
αξκνδηνηήησλ ζε πιεζψξα θνξέσλ, ζηελ έιιεηςε ηνπ κεηαμχ ηνπο ζπληνληζκνχ 
αιιά θαη ζηελ αλεπάξθεηα ειεχζεξσλ ρψξσλ. 

Ζ βαζηθή επηδίσμε γηα ηνλ Κ.Σ. είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ θέληξνπ ηεο 
Αζήλαο κε έκθαζε ζηνλ πνιηηηζκφ, ε αμηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη 
ινηπψλ δηαθξηηψλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ σο απηνηεινχο 
ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Δπίζεο, ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ε ελίζρπζε ηνπ 
ηξηηνγελνχο ηνκέα, σο παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Π.Δ. Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ 

Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο θαη ζπγρξφλσο πιενλέθηεκά ηεο είλαη 
επηφηεηά ηεο σο αζηηθήο πεξηνρήο. Οη Γήκνη πνπ ηελ απαξηίδνπλ, ζηελ πιεηνςεθία 
ηνπο απνηεινχλ πξνάζηηα, κε θαιή αλαινγία πξαζίλνπ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ αλά 
θάηνηθν, κε ηθαλνπνηεηηθέο ηερληθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο. 

Έλα βαζηθφ πξφβιεκα απνηειεί ε επηθνηλσλία ησλ πεξηνρψλ κε ην θέληξν, 
ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε ησλ Γήκσλ κεηαμχ ηνπο θαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο 
Γήκσλ ιφγσ ηεο εζληθήο νδνχ. Δπίζεο, ε ππνβάζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλθαη ηδηαίηεξα ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα (θιείζηκν επηρεηξήζεσλ) ιφγσ 
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Οη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Π.Δ. αθνξνχλ ζηα εμήο: 

 Βειηίσζε ηεο θπθινθνξίαο θαη δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ κεηαθίλεζεο 

 Δλίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, ρσξνζέηεζε δηαδεκνηηθψλ λεθξνηαθείσλ 

 Δπεθηάζεηο θαη βειηηψζεηο δηθηχσλ (απνρέηεπζεο, φκβξησλ, θιπ.) 
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 Αλαπιάζεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη επεθηάζεηο ειεχζεξσλ ρψξσλ 

 Πξνζηαζία ησλ νξεηλψλ φγθσλ θαη ησλ πεξηαζηηθψλ αιζψλ 

 Αμηνπνίεζε νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Αλάπιαζε παξαξεκάηησλ πεξηνρψλ θαη πξνζηαζία πθηζηάκελσλ ρψξσλ 
πξαζίλνπ 

 Τπνζηήξημε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο 

Π.Δ. Ννηίνπ Σνκέα Αζελώλ 

ην Νφηην Σνκέα αλήθνπλ δχν (2) απφ ηνπο πνιππιεζέζηεξνπο θαη πιένλ 
ππθλνδνκεκέλνπο Γήκνπο, φρη κφλνλ ηεο Αηηηθήο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο Γήκνπο 
Καιιηζέαο θαη Ν. κχξλεο, νη νπνίνη, αλ θαη έρνπλ απηφ ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, 
θαηά ηα άιια δηαθέξνπλ θαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο ππφινηπνπο Γήκνπο ηνπ Σνκέα. 

Ο Νφηηνο Σνκέαο κε ηε ζεκεξηλή δηνηθεηηθή ηνπ δηάξζξσζε, δελ έρεη ηελ παιηά εληαία 
θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαζψο ζε απηφλ ζπλππάξρνπλ Γήκνη κε 
πνιχδηαθνξεηηθάθνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαη επνκέλσο θαη νηθηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
(π.ρ. Σαχξνο - Γιπθάδα). 

Δπνκέλσο, ν Νφηηνο Σνκέαο έρεη λα αληηκεησπίζεη νξηζκέλα λέα πξνβιήκαηα πνπ 
παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο Π.Δ. (π.ρ. ε έληαμε κεηαλαζηψλ - αζηγγάλσλ). Σα ηδηαίηεξα 
απηά ραξαθηεξηζηηθά ππνρξεψλνπλ ηελ Πεξηθέξεηα λα αλαπηχμεη δηαθνξεηηθέο θαη 
ηδηαίηεξεο γηα θάζε πεξίπησζε δξάζεηο. 

Σν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο είλαη ε χπαξμε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, 
θαη πεξηνρψλ φπσο ν ρψξνο ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ, πνπ απνηειεί 
πεξηνρή θξίζηκε γηα φιε ηελ Αηηηθή. Σν δεηνχκελν βεβαίσο γηα απηά είλαη ν ηξφπνο 
αμηνπνίεζήο ηνπο λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα εληζρπζνχλ σο πιενλεθηήκαηα θαη λα κελ 
κεηαηξαπνχλ ζε πξνβιήκαηα γηα ηελ πεξηνρή. Δπίζεο, ε αλαβάζκηζε – αμηνπνίεζε 
ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ λα νδεγήζεη ζηελ εμπγίαλζε ρσξνκέηξεζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο. 

Οη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηα είλαη: 

 ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ζηνπο βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο 
(ΛεσθφξνηΠνζεηδψλνο θαη Βνπιηαγκέλεο) θαη ν ρακειφο βαζκφο αζθάιεηαο, 

 ε αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, 

 ε νξηνζέηεζε θαη πξνζηαζία ηνπ ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο, 

 ε πξνζηαζία ηνπ Τκεηηνχ 

 ε δεκηνπξγία Ννζνθνκείνπ θαη 

 ε δεκηνπξγία λένπ, θνηλνχ, ζχγρξνλνπ λεθξνηαθείνπ. 

Π. Δ. Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ 

Ζ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Σνκέα απνηεινχζε νηθηζηηθή δψλε εξγαηψλ κε θηελέο ρξήζεηο 
γεο. Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε 
ηεο πεξηνρήο, ε Γπηηθή Αζήλα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, ηδίσο 
ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ λέσλ, απφ θαηλφκελα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, απφ 
ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, απφ έιιεηςε ζε έξγα ππνδνκήο, απφ ηελ 
ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ππνβάζκηζε πεξηνρψλ φπνπ 
ππάξρεη βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα. Σν Αηγάιεσ & ην Πνηθίιν ξνο, ην Πάξθν 
Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο «Α. Σξίηζεο» απνηεινχλ πλεχκνλεο πξαζίλνπ 
γηα ηε Γπηηθή Αζήλα θαη είλαη επηβεβιεκέλε ε πξνζηαζία θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζή 
ηνπο. Σα ζηξαηφπεδα Υατδαξίνπ θαη Αγ. Αλαξγχξσλ ζηελ θαξδηά ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ 
πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ θαη λα απνδνζνχλ πξνο ρξήζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σα 
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ξέκαηα ηεο πεξηνρήο π.ρ. ξέκα ηεο Δζραηηάο, Υατδαξφξεκα θηι. λα δηεπζεηεζνχλ. Γηα 
ηελ θπθινθνξηαθή βειηίσζε ηεο πεξηνρήο απαηηνχληαη ζεκαληηθά ζπγθνηλσληαθά 
έξγα, φπσο είλαη ε δηάλνημε ηεο Λ. Θεβψλ, ε επέθηαζε ηνπ κεηξφ, ε θαηαζθεπή 
ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ε δηαδεκνηηθή ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε. Σν βαζηθφηεξν, φκσο, 
πξφβιεκα ηεο πεξηνρήο παξακέλεη απηφ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Οη αληζφηεηεο είλαη 
έληνλεο, ε εγθιεκαηηθφηεηα, ε εμάπισζε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ ηδίσο κεηαμχ ησλ 
λέσλ, ε πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ θαη ησλ εππαζψλ νκάδσλ είλαη νη άκεζεο 
πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ πεξηνρή. 

Π. Δ. Πεηξαηά 

Σελ Π.Δ. ραξαθηεξίδεη ε χπαξμε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά, ην νπνίν απνηειεί, εδψ 
θαη δεθαεηίεο ην θέληξν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν ηεο πφιεο ηνπ Πεηξαηά 
φζν θαη ησλ γχξσ δήκσλ (Κεξαηζίλη, Πέξακα θιπ.). Σν ιηκάλη είλαη έλα απφ ηα 
κεγαιχηεξα ιηκάληα ηφζν ηεο Μεζνγείνπ φζν θαη ηεο Δπξψπεο γεληθφηεξα, θαζψο 
απνηειεί ηαπηφρξνλα ηνλ θεληξηθφ θφκβν ηεο αθηνπινΐαο ζηελ Διιάδα (εγρψξηα αιιά 
θαη πξνο άιιεο ρψξεο), έλαλ βαζηθφηαην ιηκέλα θνξηνεθθφξησζεο ζπκβαηηθνχ ζηελ 
Ννηηναλαηνιηθή Μεζφγεην, θαη ηέινο έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηαζκνχο 
θνξηνεθθφξησζεο απηνθηλήησλ ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη ηελ Μεζφγεην. 

Δπίζεο, ηελ πεξηνρή ραξαθηεξίδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ Βηνκεραληθνχ Πάξθνπ ρηζηνχ, ην 
νπνίν ζα απνηειέζεη ην πξψην Ναππεγνεπηζθεπαζηηθφ Κέληξν ηεο Μεζνγείνπ θαζψο 
ήδε κειεηάηαη ε επέθηαζή ηνπ κέζσ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. 

Γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ Κέληξν ηνπ Πεηξαηά, επηδηψθεηαη:  

 Ζ αλαβάζκηζή ηνπ σο θεληξηθνχ ιηκέλα θαη θφκβνπ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, 
κε απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζε κεζνγεηαθνχ, δηεπξσπατθνχ θαη δηεζλνχο 
επηπέδνπ. 

 Ζ ηζρπξνπνίεζή ηνπ σο θέληξνπ πνιπιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα, κε ηαπηφρξνλε 
δηαηήξεζε ηεο θαηνηθίαο θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ θιεξνλνκηάο. 

 Ζ ελίζρπζε θαη αλαζπγθξφηεζε ηεο παξαγσγηθήο θαη νηθνλνκηθήο βάζεο, ζε 
θαηεχζπλζε ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ζ ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηνλ αζηηθφ ηζηφ. 

Π. Δ. Νήζσλ 

Ζ Δλφηεηα ηεο Νεζησηηθήο Αηηηθήο παξνπζηάδεη έληνλεο εζσηεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 
σο πξνο ηελ παξαγσγηθή βάζε, ηνλ ζεκεξηλφ ραξαθηήξα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ 
θάζε λεζηνχ. Βαζηθφο ζηφρνο γηα ην ζχλνιν ηεο Δλφηεηαο είλαη ε ήπηα αλάπηπμε, 
πξνζαξκνζκέλε ζηα θαηά ηφπνπο ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ λεζησηηθνχ θαη παξάθηηνπ ηνπίνπ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηε 
λήπηα νηθηζηηθή αλάπηπμε, κε έκθαζε ζηελ αλάζρεζε ηεο δηάρπζεο ηνπ νηθηζηηθνχ 
ηζηνχ εθηφο ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, ιακβάλνληαο πάληα 
ππφςε ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ ησλ λεζηψλ. 

Ο θπζηθφο, αξρηηεθηνληθφο θαη πνιηηηζηηθφο πινχηνο ησλ λεζηψλ επηβάιιεη ηελ 
πξνψζεζε εηδηθά επηιεγκέλσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο πεξηεγεηηθφο, ζαιάζζηνο 
θαη πνιηηηζηηθφο, σο ζπκπιήξσκα ηεο παξαζεξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηνηηθή ζπκπιήξσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο. 
Σέινο, ζεκαληηθή γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο Δλφηεηαο, είλαη ε πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο 
γεο θαη ε ελίζρπζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, κε επηπιένλ αλάπηπμε εηδηθψλ 
κνξθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

ην πιαίζην απηφ νη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
είλαη:  

 Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ  
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 Ζ θαηαζθεπή ή βειηίσζε βαζηθψλ έξγσλ ππνδνκήο (δίθηπα χδξεπζεο, 
απνρέηεπζεο, νδνπνηίαο)  

 Ζ βειηίσζε ιηκαληψλ θαη ε θαηαζθεπή καξίλσλ  

 Οη αλαπιάζεηο παξαιηαθψλ κεηψπσλ θαη  

 Ζ βειηίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 
ηνπξηζκνχ 

Π. Δ. Γπηηθήο Αηηηθήο 

Σα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ ην θείκελν ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 
γηα ηε Γπηηθή Αηηηθή 2020+. Ζ πεξηνρή ηεο Γ.Α. απφ πξσηεχνπζα ηεο απαζρφιεζεο 
ζήκεξα είλαη πξσηεχνπζα ηεο αλεξγίαο ελψ ε απνβηνκεράληζε δελ έρεη ζπλνδεπηεί 
απφ αληηκεηψπηζε ηεο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο ησλ δεθάδσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
εκπίπηνπλ ζηελ Οδεγία ΔΒΔΕΟ. Ο θφιπνο ηεο Διεπζίλαο ραξαθηεξίδεηαη σο µία 
απφ ηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο  φπνπ ν βπζφο ηνπ  δνθηµάδεηαη απφ 
ζνβαξά πξνβιήµαηα ξχπαλζεο. Δπίζεο παξαηεξείηαη έληνλε πθαικχξσζε ησλ 
ππφγεησλ πδξνθνξέσλ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηηο ππεξαληιήζεηο 
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή γηα βηνκεραληθή θαη αξδεπηηθή θπξίσο ρξήζε. 
Χο πξνο ηελ πξνζπειαζηκφηεηα, κεγάινη νδηθνί θαη ζηδεξνδξνκηθνί άμνλεο 
δηαπεξλνχλ ηελ Γπηηθή Αηηηθή  θαη δηαζπνχλ ηελ ζπλέρεηα ησλ νηθηζµψλ, ελψ 
ηαπηφρξνλα ππάξρεη ζπγθνηλσληαθφ πξφβιεκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ 
πινχζηνη θπζηθνί πφξνη πνπ αμίδνπλ θαη απαηηνχλ ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημή ηνπο 
φπσο, νη νξεηλνί φγθνη ηεο  Γπηηθήο Αηηηθήο, νη Α‟ πξνηεξαηφηεηαο Τγξφηνπνη 
Βνπξθαξίνπ Μεγάξσλ θαη Φάζαο Βηιίσλ. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή 
παξά ηελ πίεζε πνπ πθίζηαηαη απφ ηνλ δεπηεξνγελή θπξίσο ηνκέα, εμαθνινπζεί λα 
απνηειεί έλα απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, έρνληαο ηδηαίηεξν θνηλσληθφ, 
αιιά  θαη πεξηβαιινληηθφ ξφιν. Ζ Γπηηθή Αηηηθή θαη ηδηαίηεξα ην Θξηάζην πεδίν, κε 
πινχζηα βηνκεραληθή θαη κεηαπνηεηηθή παξάδνζε, νθείιεη λα παίμεη έλα 
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο θαη ηεο ρψξαο. Σέινο, ν ηνκέαο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαηέρεη 
ζεκαληηθή ζέζε ζηελ νηθνλνκία ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, θαζψο αξηζκεί έλα ζεκαληηθφ 
πιήζνο επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 
πεξηνρήο σο δηαθνκηζηηθνχ θέληξνπ. Παξαηεξείηαη άλαξρε εμάπισζε κεγάινπ 
αξηζκνχ παξαγσγηθψλ µνλάδσλ ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ θαη ηνπ δηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ 
(logistics), θπξίσο ζηηο πεξηνρέο πεξηκεηξηθά ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ - Κνξίλζνπ 
θαη ηεο Αηηηθήο Οδνχ. 

Οη γεληθφηεξνη ζηφρνη ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ πνπ ζπλέηαμε ε Πεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα είλαη νη εμήο: 

 Αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο 

 ηήξημε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ζηα πιαίζηα 
ηεο θξίζεο 

 Αληηκεηψπηζε ηεο δηάζπαζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ελίζρπζεο ηεο 
αίζζεζεο αζθάιεηαο 

 Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ 

 Πξνζηαζία θαη αλάδεημε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Αλαβάζκηζε αζηηθνχ θαη βηνκεραληθνχ πεξηβάιινληνο 

 Δλίζρπζε ηνπ Πξσηνγελνχο Σνκέα (Γεσξγία, Κηελνηξνθία, Αιηεία) 

 Δλίζρπζε ηνπ Γεπηεξνγελνχο Σνκέα κέζα απφ ηε ζηήξημε ηεο βηνκεραλίαο θαη 
βηνηερλίαο θαζψο θαη ηε ρσξηθή νξγάλσζε 
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 Δλίζρπζε ηνπ Σξηηνγελνχο Σνκέα (Γεληθέο Τπεξεζίεο, Τγεία & Πξφλνηα, 
Δθπαίδεπζε, Υνλδξηθφ θαη Ληαληθφ Δκπφξην, Σνπξηζκφο πνιηηηζκφο & αζιεηηζκφο) 

Π. Δ. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

Ζ Π.Δ. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη εηδηθφηεξα ε ππν-ελφηεηα Μεζνγείσλ, επεξεάδεηαη 
απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ θαη απνηειεί ππνδνρέα 
λέσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Παξακέλεη έλα ηζηνξηθά θαη ιεηηνπξγηθά 
ζεκαληηθφ θπζηθφ θαη αγξνηηθφ ηνπίν, ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηε βησζηκφηεηα ηνπ 
ζπλφινπ ηεο Αηηηθήο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ζεκαληηθέο δηαπεξηθεξεηαθέο ιεηηνπξγίεο, 
ελψ δέρεηαη ζεκαληηθέο πηέζεηο αζηηθνπνίεζεο εληφο θαη εθηφο ησλ πθηζηάκελσλ 
νηθηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. Ζ πνιενδνκηθή νξγάλσζε απνηειεί άκεζε 
πξνηεξαηφηεηα, παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηαζηηθνχ ρψξνπ.  

Τπνδνρείο αλάπηπμεο γηα ηελ ππν-ελφηεηα Μεζνγείσλ απνηεινχλ νη ζεζκνζεηεκέλεο 
πεξηνρέο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα, κε 
έκθαζε ζε θαηλνηνκηθέο κνξθέο αλάπηπμεο ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ππνδνρείο 
Κνξσπίνπ, Παηαλίαο, πάησλ ηνπ επξχηεξνπ Πφινπ Πεξηνρήο Αεξνδξνκίνπ. ηελ 
ίδηα ππν-ελφηεηα είλαη αλαγθαία ε ζπλέξγεηα πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνκίαο κε ην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ λα αληηκεησπίδεηαη σο πινπηνπαξαγσγηθφο πφξνο πξνο 
δηαθχιαμε, πξνζηαζία θαη αλάδεημε. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε δηαθχιαμε ηνπ 
Αηηηθνχ Σνπίνπ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ.  

Ζ ππν-ελφηεηα Λαπξεσηηθήο απνηειεί θπζηθφ απφζεκα, κε πνιηηηζηηθή αθηηλνβνιία, 
θαζψο θαη πεξηνρή ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Με βάζε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δηεζλνχο αθηηλνβνιίαο πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο, 
ζηφρνο γηα ηελ πεξηνρή απνηειεί ε αλάδεημε θαη ε αλαβάζκηζε απηψλ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, κέζσ ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη αλαςπρήο, θαζψο 
θαη ε ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ νπλίνπ θαη Θνξηθνχ. 
Σαπηφρξνλα, ε ππν-ελφηεηα ζπληζηά ππνδνρέα δξαζηεξηνηήησλ πξψηεο θαη 
δεχηεξεο θαηνηθίαο, ε πνιενδνκηθή νξγάλσζε ησλ νπνίσλ απνηειεί άκεζε 
πξνηεξαηφηεηα. 

Σέινο, ε αλαβάζκηζε ηνπ Ληκέλα Λαπξίνπ ζε δεχηεξν επηβαηηθφ / ηνπξηζηηθφ ιηκέλα 
ηεο Αηηηθήο, κε ηελ νινθιήξσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ βαζηθψλ ζπγθνηλσληαθψλ 
αμφλσλ, αλακέλεηαη λα ηζρπξνπνηήζεη ηε δπλακηθή ηεο πφιεο ηνπ Λαπξίνπ, 
δηεπξχλνληαο ην θάζκα ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, κε έκθαζε ζε 
θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα. ην πιαίζην 
απηφ νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα αθνξνχλ: 

 ζηελ νξηνζέηεζε ρξήζεσλ γεο 

 ζηε δεκηνπξγία λνζνθνκείνπ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ πγείαο  

 ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο θαη ζηε βειηίσζε ή αληηθαηάζηαζε 
πθηζηακέλσλ δηθηχσλ  

 ζηελ αλάδεημε ηεο ηνπξηζηηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο  

 ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

 ζηελ αλάδεημε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ 

3.1.2 Ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις 

ε ελδνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ππάξρνπλέληνλα πξνβιήκαηα απαζρφιεζεο, 
ρξήζεοππεξεζηψλ, θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο έληαμεο πνπ αληηκεησπίδνπλ εηδηθέο 
νκάδεοηνπ πιεζπζκνχ (Ρνκά, νη κεηαλάζηεο, ηα άηνκα κε αλαπεξία θιπ.). Απφ ηελ 
άιιεπιεπξά, παξά ηελ έιιεηςε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, 
είλαηαπνιχησο νξαηέο νη ελδνπεξηθεξεηαθέο θαη νη ελδνδεκνηηθέο πνιιέο 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   83 

 

θνξέοαληζφηεηεο, ε αλνκνηνγέλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ, δπλαηνηήησλ 
αλάπηπμεο,πξνβιεκάησλ θαη πεξηνξηζκψλ. 
Ο δηαθνξεηηθφο βαζκφο θνηλσληθήο θαη ρσξηθήο ζπλνρήο αλά Πεξηθεξεηαθή 
θαηΓεκνηηθή ελφηεηα απαηηεί εηδηθέο, ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαη αληζνθαηαλνκήπφξσλ 
θαηνη θάηνηθνη-εξγαδφκελνη λα απνιακβάλνπλ ηηο ίδηεο παξνρέο, ην ίδηνεπίπεδν 
δηαβίσζεο, ηηο ίδηεο επθαηξίεο αλάπηπμεο, ζε θάζε ζεκείν ηεο Πεξηθέξεηαο. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα ζχληνκε αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νθηψ 
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (Π.Δ.) ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ ζθνπφ έρεη ηελ 
αλάδεημε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απηψλ.  

Π.Δ. Κεληξηθνύ Σνκέα Αζελώλ  

Βαζηθφ πιενλέθηεκα απηήο ηεο Π.Δ. απνηειεί ε πνιηηηζηηθή ηεο ηαπηφηεηα (πιεζψξα 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κνπζείσλ), ε νπνία εληζρχεη ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο 
πεξηνρήο θαη επλνεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο ηέρλεο 
θαη ηε δεκηνπξγία. Χζηφζν, παξαηεξείηαη ππνβάζκηζε ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο 
Αζήλαο.  

Π.Δ. Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ  

Πξφθεηηαη γηα «πνηνηηθή» αζηηθή πεξηνρή κε θαιή αλαινγία πξάζηλνπ θαη ειεχζεξνπ 
ρψξνπ αλά θάηνηθν, κε ηθαλνπνηεηηθέο ηερληθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο. Χζηφζν, ε 
επηθνηλσλία ησλ πεξηνρψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε Π.Δ. κε ην θέληξν, ε 
ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε ησλ Γήκσλ κεηαμχ ηνπο θαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο ιφγσ 
ηεο εζληθήο νδνχ, θαζψο επίζεο θαη ππνβάζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
θπξίσο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απνηεινχλ ηα 
ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο Π.Δ. 

Π.Δ. Ννηίνπ Σνκέα Αζελώλ  

Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή κε αλνκνηνγελή θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, θαζψο 
πεξηιακβάλεη Γήκνπο κε πνιχ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. Σαχξνο-Γιπθάδα), 
γεγνλφο πνπ απνηειεί θαη ηελ θπξηφηεξε πξφθιεζε πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε 
Π.Δ. Χζηφζν, ε χπαξμε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ θαη πεξηνρψλ, φπσο ν ρψξνο ηνπ 
πξψελ αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ, απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο.  

Π.Δ.Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ 

Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, θαηλφκελα θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ, ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, έιιεηςε έξγσλ ππνδνκήο, 
ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνρψλ βηνηερληθήο 
δξαζηεξηφηεηαο Χζηφζν, δηαζέηεη ζεκαληηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη 
αλεθκεηάιιεπησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ αλαβάζκηζε 
ηεο πεξηνρήο. εκαληηθή είλαη, επίζεο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ε αλάιεςε 
ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ.  

Π.Δ. Πεηξαηά  

εκείν αλαθνξάο ηεο πεξηνρήο είλαη ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά πνπ απνηειεί ην θέληξν 
ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πφιεο ηνπ Πεηξαηά αιιά θαη ησλ γχξσ Γήκσλ 
(Κεξαηζίλη, Πέξακα θ.ιπ.), θαζψο είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο 
Μεζνγείνπ θαη ηεο Δπξψπεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζπληζηά θεληξηθφ θφκβν ηεο 
αθηνπινΐαο ζηελ Διιάδα, βαζηθφ ιηκέλα θνξηνεθθφξησζεο ζπκβαηηθνχ ζηελ 
Ννηηναλαηνιηθή Μεζφγεην θαη θχξην ζηαζκφ θνξηνεθθφξησζεο απηνθηλήησλ ζε φιε 
ηελ Δπξψπε θαη ηε Μεζφγεην. εκαληηθή, επίζεο, γηα ηελ πεξηνρή είλαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ Βηνκεραληθνχ Πάξθνπ ρηζηνχ. 

Π.Δ. Νήζσλ  

Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή κε έληνλεο εζσηεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ 
παξαγσγηθή βάζε, ηνλ ζεκεξηλφ ραξαθηήξα θαη ηηο πξννπηηθέο θάζε λεζηνχ. 
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Χζηφζν, ζεκαληηθή γηα ηελ πεξηνρή είλαη ε πξνζηαζία ηνπ λεζησηηθνχ θαη παξάθηηνπ 
ηνπίνπ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε αλάζρεζε ηεο δηάρπζεο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ 
εθηφο ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίδεηαη ζηελ 
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο γεο θαη 
ζηελ ελίζρπζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, κε επηπιένλ αλάπηπμε εηδηθψλ 
κνξθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ν 
Αξγνζαξσληθφο, πεξηνρή ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηα πεξηζζφηεξα ζθάθε θαη 
ηζηηνθφξα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, θαζψο θαη ην 
κεγαιχηεξν δίθηπν πισηψλ κεηαθνξψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, αλήθεη θαηά ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζηελ Π.Δ. Νήζσλ.  

Π.Δ. Γπηηθήο Αηηηθήο  

Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή κε ζσξεπκέλα πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη αλαπηπμηαθά 
πξνβιήκαηα. Δπίζεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, ηα πςειφηεξα 
ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο. Ζ Γπηηθή Αηηηθή δέρζεθε θαηά 
ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έλα ζεκαληηθφ πιήγκα ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή 
ηεο, ήδε επηβαξπκέλε απφ ηα ρξφληα πξνβιήκαηα απνβηνκεράληζεο, ζπγθέληξσζεο 
νρινπζψλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αδπλακία δηαρείξηζεο θαη αξκνληθήο 
ζπλχπαξμεο κε πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο (πρ. Ρνκά) θαη θησρνπνίεζεο 
επξχηεξσλ πιεζπζκηαθψλ ζηξσκάησλ. Λφγσ ηεο έληνλεο ππνβάζκηζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ απαηηείηαη ε απφ 
θνηλνχ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, ηφζν σο 
πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, φζν θαη σο πξνο ηε κείσζε ησλ ξχπσλ θαη ησλ 
απνβιήησλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε Γπηηθή Αηηηθή είλαη γλσζηή γηα ηα νμπκκέλα 
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηά ηεο, ε αιήζεηα είλαη φηη δηαζέηεη θαη πινχζηνπο θπζηθνχο 
πφξνπο, φπσο θαζαξέο ζάιαζζεο, παλχςεια βνπλά, πγξνβηφηνπνπο, ππέξνρν θιίκα 
θαη εχθνξν έδαθνο. Απηφο ν ππαξθηφο πινχηνο πξέπεη λα λα απνηειέζεη ηε βάζε 
ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο έηζη ψζηε ε 
Γπηηθή Αηηηθή λα κελ πζηεξεί ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο. 

Π.Δ. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο  

Ζ πεξηνρή επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα 
Αζελψλ θαη απνηειεί ππνδνρέα λέσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηδηαίηεξα ζηηο 
ζεζκνζεηεκέλεο πεξηνρέο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δεπηεξνγελνχο θαη 
ηξηηνγελνχο ηνκέα κε έκθαζε ζε θαηλνηνκηθέο κνξθέο αλάπηπμεο ζηνπο 
αλαπηπμηαθνχο ππνδνρείο Κνξσπίνπ, Παηαλίαο θαη πάησλ. Χζηφζν, εμαθνινπζεί λα 
απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θπζηθφ θαη αγξνηηθφ ηνπίν ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο παξαδνζηαθέο ηνπ θαιιηέξγεηεο. εκείν 
αλαθνξάο ηεο πεξηνρήο ζπληζηά ε ππν-ελφηεηα ηεο Λαπξεσηηθήο, θαζψο δηαζέηεη 
πινχζην θπζηθφ απφζεκα θαη έληνλν πνιηηηζηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ ραξαθηήξα. 

3.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

3.2.1 Ο Μητροπολιτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Αττικής 

Ζ Αηηηθή παξνπζηάδεη κία δπλακηθή εμέιημε ζε φια ηα επίπεδα νηθνλνκηθψλ θαη 
θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί νπζηαζηηθά έλα εληαίν πνιενδνκηθφ 
ζπγθξφηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο, ελψ ε δψλε επηξξνήο ηεο 
θαιχπηεη ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο. Σν επί ηέζζεξεηο δεθαεηίαο αλαπηπμηαθφ 
κνληέιν έρεη δεκηνπξγήζεη έλα λνεηφ «ζρήκα S» πνπ ζην ζεκείν θακπήο δεζπφδεη ε 
Αηηηθή.  

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο αληηκεησπίδεηαη σο «κάθξν-πεξηθέξεηα» ζην πιαίζην ηνπ 
επξχηεξνπ ρσξηθνχ επξσπατθφ-κεζνγεηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ δηφηη ζπληζηά ηε 
βαζηθή πχιε ζπλεξγαζίαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Δπηπιένλ ε Αζήλα, 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   85 

 

απνηειεί ην θχξην θέληξν δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ σο Πξσηεχνπζα, θέληξν παξνρήο 
πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ, ηζρπξφο δηακεηαθνκηζηηθφο ζηαζκφο εκπνξεπκάησλ θαη 
ζεκαληηθφο δηεζλήο ζπγθνηλσληαθφο θφκβνο. Δπίζεο εκθαλίδεη ηάζεηο δηεχξπλζεο θαη 
πξναζηηνπνίεζεο, αιιά θαη νηθηζηηθήο πχθλσζεο.  

Ζ επηξξνή ηεο ζην γεσγξαθηθφ, νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ ρψξν είλαη έληνλε θαη 
δπλακηθή. Καζεκεξηλά ππάξρνπλ κεηαθηλήζεηο κεηαμχ ηφπσλ θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο 
θπξίσο απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Κνξηλζίαο, Αξθαδίαο, Αξγνιίδαο, Βνησηίαο, 
Φζηψηηδαο, Δχβνηαο θαη ηηο Κπθιάδεο. Ζ Αζήλα ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζε εθείλεο 
ηηο κεηξνπφιεηο νη νπνίεο δπζθνιεχνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα 
απνξξνθήζνπλ ην πιενλάδνλ εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαηέρνληαο έλα απφ ηα πςειφηεξα 
πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ κεηξνπνιηηηθή Δπξψπε.  

Ζ ζρέζε ΑΔΠ θαη πιεζπζκνχ δηακνξθψλεη έλα ζρεηηθά ρακειφ δείθηε 
παξαγσγηθφηεηαο έλαληη φισλ ησλ Γπηηθψλ κεηξνπφιεσλ. ε θαιχηεξε ζέζε 
βξίζθεηαη κφλν ζε ζρέζε κε ηηο λέεο Δπξσπατθέο κεηξνπφιεηο ηεο Κεληξηθήο θαη 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη κε νξηζκέλεο κεηξνπφιεηο ηνπ Νφηνπ. Ζ ζέζε ηεο Αζήλαο 
ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Δπξψπεο δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα 
πξνζπειαζηκφηεηαο. 

3.2.2 Δημογραφικά τοιχεία 

Γεσγξαθηθή Θέζε θαη Φπζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο θαη πεξηιακβάλεη νρηψ 
(8)  Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο (Κεληξηθνχ, Βφξεηνπ, Νφηηνπ, Γπηηθνχ Σνκέα, Αλαηνιηθήο, 
Γπηηθήο Αηηηθήο, Πεηξαηψο θαη Νήζσλ)  θαη εμήληα έμη (66) Γήκνπο. Έρεη ζπλνιηθή 
έθηαζε 3.808 η.ρικ, νπφηε θαη θαιχπηεη ην 2,9% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο 
ζπγθεληξώλνληαο ην 35,4% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ, γεγνλφο ην νπνίν 
ππνγξακκίδεη ην κεηξνπνιηηηθφ ραξαθηήξα ηεο Πεξηθέξεηαο. Έρεη έδξα ηελ Αζήλα, 
ηελ Πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο. Μέρξη πξφζθαηα ρσξηδφηαλ ζε δχν κεγάιεο 
ππνελφηεηεο, ηελ Πεξηθέξεηα Πξσηεπνχζεο θαη ην ππφινηπν Αηηηθήο. Απηφο ν 
πξνζδηνξηζκφο είρε πηνζεηεζεί επί δεθαεηίεο, κε ζπλέπεηα αθελφο λα ζπγρέεηαη 
αλαπηπμηαθά θαη ρσξνδπλακηθά ε ζρέζε ηεο Αζήλαο σο πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
(φπνπ ζπρλά ηαπηίδνληαη) θαη βεβαίσο, λα κελ ππάξρνπλ επεμεξγαζκέλα 
πξσηνγελψο ζηαηηζηηθά δεδνκέλα αθφκα θαη ζε επίπεδν πξψελ Ννκαξρίαο, φπσο 
ζπκβαίλεη ζηηο ινηπέο Πεξηθέξεηεο. 

Ζ Πεξηθέξεηα Πξσηεπνχζεο πεξηιακβάλεη ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ δίπνινπ 
Αζήλαο - Πεηξαηά θαη νξηνζεηείηαη απφ ηα βνπλά ηεο Πάξλεζαο, ηνπ Τκεηηνχ, ηεο 
Πεληέιεο θαη ηνπ Αηγάιεσ – Πνηθίινπ (Λεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο). Ζ έθηαζε ηεο 
Πεξηθέξεηαο Πξσηεπνχζεο είλαη 427 ρκ2 θαη θαιχπηεη ην 11,2% ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Με ηε ζεκεξηλή δηνηθεηηθή δηάξζξσζε απνηειείηαη 
απφ ηηο νθηψ (8) Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο.(Κεληξηθνχ,Βφξεηνπ,Νφηηνπ, Γπηηθνχ Σνκέα, 
Αλαηνιηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Πεηξαηά θαη Νήζσλ) Σν ππφινηπν Αηηηθήο θαιχπηεη ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Δηδηθφηεξα, έρεη έθηαζε 
3.381 ρκ2 θαη θαιχπηεη ην 88,8% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Με ηε 
ζεκεξηλή δηνηθεηηθή δηάξζξσζε, απνηειείηαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Γπηηθήο, 
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Πεηξαηά, Νήζσλ.  

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία επίζεκε απνγξαθή πιεζπζκνχ (ΔΛΣΑΣ, 2011), ν 
κφληκνο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 3.827.624 άηνκα. Καηά ηελ πεξίνδν 2001-2011 ε 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο παξνπζίαζε κείσζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ θαηά 1,7%, ελψ ε 
αληίζηνηρε κείσζε ζε επίπεδν ρψξαο αλήιζε ζε πεξίπνπ 1,1%. Ο Μέζνο Δηήζηνο 
Ρπζκφο Μεηαβνιήο (ΜΔΡΜ) ηνπ κνλίκνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 
πεξίνδν 2001-2011 εθηηκάηαη ζε -0,2% ηνλ παξαθάησ πίλαθα  παξνπζηάδεηαη ε 
δηαρξνληθή πιεζπζκηαθή εμέιημε γηα ηελ πεξίνδν 1971-2011 ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 
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Πίλαθαο 4: Γηαρξνληθή εμέιημε πιεζπζκνύ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 1971-2011 

 Πιεζπζκόο 
1971 1981 1991 2001 2011 

Πεξηθέξεηα 2.797.836 3.369.443 3.523.407 3.761.810 3.812.330 

Υψξα 8.768.372 9.739.589 10.259.900 10.964.020 10.787.690 

Πνζνζηφ (%) 31,9% 34,6% 34,3% 34,3% 35,3% 

 
Πεγή: Απνγξαθέο EΤΔ, Ηδία επεμεξγαζία  

Ο πιεζπζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, αλεξρφηαλ ζε 
3.761.810 θαηνίθνπο. Απφ ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο, θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, είλαη εκθαλέο φηη εμαθνινπζεί λα 
απμάλεηαη ν πιεζπζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο. Χζηφζν, ν ξπζκφο αχμεζεο ηελ ηειεπηαία 
δεθαεηία κεηψζεθε. Σε δεθαεηία (1991-2001) ε πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 
δηακνξθψζεθε ζην 6,77%, ελψ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ην πνζνζηφ αχμεζεο 
είλαη1,34%.Σν πνζνζηφ ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο αλέξρεηαη 
ζην 35,34% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε 
δηαρξνληθή πιεζπζκηαθή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο γχξσ απφ 
ην 34% θαηά ηηο δεθαεηίεο 1981,1991 θαη 2001. Σε 10εηία ηνπ 1991-2000 ε 
Πεξηθέξεηα δηαηήξεζε έλα ζεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο, αλάινγν κε εθείλνλ ηεο Υψξαο, 
ελψ ηε10εηία 2000 – 2011 εκθάληζε κηθξή αχμεζε, ζε ζρέζε κε ηε κηθξή κείσζε πνπ 
θαηαγξάθεθε ζε εζληθφ επίπεδν. 

Πίλαθαο 5: Πιεζπζκόο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο αλά ΠΔθαη θύιν 

Γηνηθεηηθή Γηαίξεζε Πιεζπζκόο 

ΠΔ Κεληξηθνχ Σνκέα 1.029.520,00 

ΠΔ Βφξεηνπ Σνκέα 591.680,00 

ΠΔ Νφηηνπ Σνκέα 529.826,00 

ΠΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 502.348,00 

ΠΔ Γπηηθνχ Σνκέα 489.675,00 

ΠΔ Πεηξαηά 448.997 

ΠΔ Γπηηθήο Αηηηθήο 160.927 

ΠΔ Νήζσλ 74.651,00 

ύλνιν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 3.827.624,00 

Πεγή: Απνγξαθέο EΤΔ, Ηδία επεμεξγαζία 

Ζ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαηαγξάθεηαη ζηελ 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ κε 1.029.520 θαηνίθνπο, 
αληηπξνζσπεχνληαο ην 27% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο. Αθνινπζεί ε 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βφξεηνπ Σνκέα Αζελψλ κε 591.680 θαηνίθνπο (15%), ε 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Νφηηνπ Σνκέα Αζελψλ κε 529.826 θαηνίθνπο (14%), έπεηαη 
ζηε ζεηξά πιεζπζκηαθήο θαηάηαμεο ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κε 
502.348 θαηνίθνπο (13%),ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γπηηθνχ Σνκέα κε 489.675 
θαηνίθνπο (13%) ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πεηξαηά κε 448.997 θαηνίθνπο (12%), ε 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο κε 160.927 θαηνίθνπο (4%) θαη ηέινο ε 
Πεξηθεξεηαθή  Δλφηεηα Νήζσλ κε  74.651 θαηνίθνπο (2%). 
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ρήκα 2: πγθέληξσζε πιεζπζκνύ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Αλ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαηαγξάθεηαη ε ηξίηε κηθξφηεξε κέζε ειηθία ηνπ 
πιεζπζκνχ (41,3 έηε έλαληη 41,9 έηε ζε επίπεδν ρψξαο), εληνχηνηο θχξηα 
δεκνγξαθηθή ηάζε ηεο Πεξηθέξεηαο απνηειεί ε πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε θαη 
γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηε ζρεηηθή ππξακίδα ειηθηψλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρή ηεο ρψξαο. 

 

ρήκα 3: Ζιηθηαθή ππξακίδα ζε επίπεδν ρώξαο (2001-2011) 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

ειρά1
ΠΕ Κεντρικοφ 

Σομζα
27%
27%

ειρά1
ΠΕ Βόρειου Σομζα

15%
15%

ειρά1
ΠΕ Νότιου Σομζα

14%
14%

ειρά1
ΠΕ Ανατολικισ 

Αττικισ
13%
13%

ειρά1
ΠΕ Δυτικοφ 

Σομζα
13%
13%

ειρά1
ΠΕ Πειραιά

12%
12%

ειρά1
ΠΕ Δυτικισ Αττικισ

4%
4%

ειρά1
ΠΕ Νιςων

2%
2% ΠΕ Κεντρικοφ Σομζα

ΠΕ Βόρειου Σομζα

ΠΕ Νότιου Σομζα

ΠΕ Ανατολικισ Αττικισ

ΠΕ Δυτικοφ Σομζα

ΠΕ Πειραιά

ΠΕ Δυτικισ Αττικισ

ΠΕ Νιςων
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ρήκα 4: Ζιηθηαθή ππξακίδα Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (2001-2011) 

Πεγή:Έμππλε Δμεηδίθεπζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο Πεξηθέξεηαο πξνθχπηεη σο έλα ζηαζκηζκέλν ζχλνιν 
ρσξηθψλ ππνελνηήησλ ηεο Αηηηθήο, νη νπνίεο θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν 
θνηλσληθννηθνλνκηθά παξά δηνηθεηηθά. Έηζη, νη πιεζπζκηαθέο εμειίμεηο θαίλεηαη φηη 
εθθξάδνπλ δπλακηθά ηελ πιένλ επίθαηξε θαη αμηφπηζηε εηθφλα ησλ κεηαιιαγψλ ζηελ 
Πεξηθέξεηα. χκθσλα κε ηνπο βαζηθνχο δεκνγξαθηθνχο δείθηεο, ε δεκνγξαθηθή 
θαηάζηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ιφγσ ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζε απηή, πξνζνκνηάδεη ζεκαληηθά κε απηή ηεο ρψξαο. Βέβαηα, 
ε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε θαηά νκάδεο ειηθηψλ δείρλεη φηη ην πξφβιεκα ηεο γήξαλζεο 
ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Αηηηθή είλαη κηθξφηεξν. Παξά ην γεγνλφο ηεο θαιχηεξεο ζε 
ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο ρψξαο δεκνγξαθηθήο ζχλζεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 
ν δείθηεο γήξαλζεο είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. 

Πίλαθαο 6: Πιεζπζκηαθή Αλάιπζε αλά θύιν 2001 - 2011 

 Φύιν (%) Πνζνζηηαία Μεηαβνιή 
2001-2011 (%) 2001 2011 

 Άλδξεο Γπλαίθεο Άλδξεο Γπλαίθεο Άλδξεο Γπλαίθεο 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο  48,4 51,6 48,3 51,7 -0,002 0,002 
χλνιν Υψξαο 49,5 50,5 49,2 50,8 -0,006 0,006 

 
Πεγή: Απνγξαθέο EΤΔ, Ηδία επεμεξγαζία 

Δηδηθφηεξα, απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε γήξαλζεο πνπ έγηλε κε βάζε ηα ζηνηρεία 
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Eurostat, γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πξνθχπηεη φηη θαηά ην έηνο 
2012 ζε 100 παηδηά αληηζηνηρνχζαλ 126,4 ειηθησκέλνη, ελψ γηα ηε ρψξα ε αλαινγία 
απηή αλέξρεηαη ζε 137,0. Ο δείθηεο απηφο απνδεηθλχεηαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο γηα 
ηηο γπλαίθεο (αληηζηνηρία 148,2 ειηθησκέλσλ γπλαηθψλ ζε 100 θνξίηζηα έλαληη 105,9 
ειηθησκέλσλ αλδξψλ ζε 100 αγφξηα). πσο είλαη θπζηθφ απηφ ζπκβαδίδεη κε ην 
επίπεδν ηνπ θαηά ειηθία δείθηε αλαινγίαο θχισλ. Πξάγκαηη, ελψ γηα ηελ ειηθηαθή 
νκάδα 0-14 εηψλ 106,9 αγφξηα αληηζηνηρνχλ ζε 100 θνξίηζηα, ε αλαινγία απηή 
αληηζηξέθεηαη πξννδεπηηθά γηα λα θζάζεη ζηελ θαηεγνξία 65 θαη άλσ ζηελ 
αληηζηνηρία 76,4 άλδξεο ζε 100 γπλαίθεο. Σν πξφβιεκα ηεο γήξαλζεο ηνπ 
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πιεζπζκνχ έρεη άκεζε επίπησζε ζην δείθηε εμάξηεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ 
ππνδειψλεη φηη θαηά ην ίδην έηνο ζε 100 άηνκα εξγάζηκεο ειηθίαο αληηζηνηρνχζαλ 
47,7 άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο νηθνλνκηθά εμαξηψκελα (ειηθησκέλνη θαη παηδηά), 
έλαληη 51,7 άηνκα ζε επίπεδν ρψξαο. 

Πίλαθαο 7: Γείθηεο γήξαλζεο – εμάξηεζεο ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο 

 
Άλδξεο % Γπλαίθεο % ύλνιν % Αλαινγία 

θύισλ 
0-14 836.490 51,6 786.185 48,4 1.622.675 100 106,4 
% 15,0  13,8  14,4   
15-64 3770529 50,6 3673816 49,4 7.444.345 100 102,6 
% 67,4  64,5  65,9   
65+ 983112 44,2 1.239.935 55,8 2.223.047 100 79,3 
% 17,6  21,8  19,7   
ύλνιν 5.590.131 49,5 5.699.936 50,5 11.290.067 100 98,1 
% 100  100  100   
Γείθηεο 
Γήξαλζεο 

117,5  157,7  137,0   

Γείθηεο 
Δμάξηεζεο 

    51,7   

 
Πεγή: Απνγξαθέο EΤΔ, ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

Γεδνκέλεο σζηφζν ηεο πνιχπιεπξεο θχζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο κε ηδηαίηεξεο ηάζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά, 
παξαηεξνχληαη δηαθνξέο σο πξνο ηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε ησλ Π.Δ., φπσο 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 8: Ζιηθηαθή δηάξζξσζε Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

Υσξηθή 
Δλόηεηα 

Ζιηθηαθή Οκάδα Γείθηεο 
Γήξαλζεο 

0-14 % 15-64 % 65+ % 

ΠΔ Κεληξηθνχ 
Σνκέα 

118.895 11,5 718.018 69,7 192.607 18,7 162,0 

ΠΔ Βνξείνπ 
ΣνκέαΑζελψλ 85.663 14,5 398.927 67,4 107.090 18,1 125,0 

ΠΔ Γπηηθνχ 
ΣνκέαΑζελψλ 71.803 14,7 340.113 69,5 77.759 15,9 108,3 

ΠΔ Ννηίνπ 
ΣνκέαΑζελψλ 72.060 13,6 362.278 68,4 95.488 18,0 132,5 

ΠΔ 
ΑλαηνιηθήοΑηηη
θήο 

83.854 16,7 343.297 68,3 75.197 15,0 89,7 

ΠΔ Γπηηθήο 
Αηηηθήο 

29.174 18,1 109.969 68,3 21.784 13,5 74,7 

ΠΔ Πεηξαηψο 60.971 13 6 309.853 69,0 78.173 17,4 128,2 

ΠΔ Νήζσλ 9.771 13,1 47.678 63,9 17.202 23,0 176,1 

Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο 

532.191 13,9 2.630.133 68,7 665.300 17,4 125,0 
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χλνιν Υψξαο 1.569.089 14,5 7.137.438 66,0 2.108.67 0 19,5 134,4 

 
Πεγή: Απνγξαθέο EΤΔ, ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

πσο παξαηεξνχκε ινηπφλ, αλ θαη ζην ζχλνιν ηεο ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
παξνπζηάδεη θαιχηεξε επίδνζε ζρεηηθά κε ην δείθηε γήξαλζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ 
ππφινηπε ρψξα, νηΠεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Αζελψλ θαη Πεηξαηψο ραξαθηεξίδνληαη 
απφ πςειή ζπγθέληξσζε αηφκσλ κε ειηθία 65 εηψλ θαη άλσ. 

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κεληξηθνύ Σνκέα 

Ο Κεληξηθφο Σνκέαο Αζελψλ έρεη πιεζπζκφ 1.018.440 (483.510 άξξελεο, 534.930 
ζήιεηο) θαη έρεη ππθλφηεηα 11.669 θαηνίθνπο αλά η.ρικ δειαδή έρεη ηελ κεγαιχηεξε 
πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηεο ρψξαο, θαη βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην γεσγξαθηθφ θέληξν 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.πγθεληξψλεη ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, δειαδή 
3.812.330 ην 2011 (35,3% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο). Δπηπιένλ χκθσλα κε ηελ 
απνγξαθή ηνπ 2011 ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ παξαγσγηθήο ειηθίαο (20 έσο 64 εηψλ) 
απνηειεί ην 65,29% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 
 
 

 

ρήκα 5: Ζιηθηαθή ππξακίδα ΠΔ Κεληξηθνύ Σνκέα Αηηηθήο (2011) 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

3.2.3 Δείκτες Οικονομικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας& Αγορά 

Εργασίας 

Γεληθά 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν επηρεηξεκαηηθφ ηζηφ ηεο εζληθήο 
νηθνλνκίαο απφ πιεπξάο παξαγσγηθήο δηάξζξσζεο, επελδχζεσλ θαηλνηνκίαο θαη 
ηερλνινγίαο θαη ζπκβάιιεη δηαρξνληθά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 
ΑΔΠ ηεο ρψξαο, βειηηψλνληαο ζπλερψο ηε ζρεηηθή ηεο ζέζε. Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
παξάγεη ην 38% ηνπ Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο. ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο παξάγεηαη ην 3.2% 
ηνπ πξντφληνο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ην 38% ηεο κεηαπνίεζεο θαη ην 41% ησλ 
ππεξεζηψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη ηα 4/5 ηνπ πξντφληνο ηεο.  
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Με θαηά θεθαιή πξντφλ ηα 14.8 ρηι. επξψ, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαηαηάζζεηαη ηξίηε 
κε βάζε ην θξηηήξην γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 1995 ην 
Πεξηθεξεηαθφ ΑΔΠ ζπλέβαιε θαηά 38% ζην Δζληθφ ΑΔΠ, πνζνζηφ πνπ δηαηεξήζεθε 
έσο ην 2002, απφ ην 2003 θαη κεηά ε ζρέζε απηή βειηηψζεθε ξαγδαία, θηάλνληαο ην 
2007 αθφκα θαη ην 49,74%, ελψ ηα έηε 2008 θαη 2009 παξαηεξείηαη ππνρψξεζε ζηε 
δψλε ηνπ 43%, ε νπνία ιφγσ ηεο επηηεηλφκελεο θξίζεο, εθηηκάηαη φηη ζα έρεη 
επηδεηλσζεί ζε αθφκα ρακειφηεξα επίπεδα. Παξφια απηά φκσο αθφκε θαη ελ κέζσ 
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηελ Αζήλα ζπγθεληξψλεηαη ην 35.2% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 
ρψξαο, ελψ πξαγκαηνπνηεί ζρεδφλ ην 67% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ 
φιεο ηεο ρψξαο. Σέινο ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζπγθεληξψλεη πιεζπζκφ νηθνλνκηθά 
πνιχ άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Υψξαο (δεισζέλ κέζν εηζφδεκα 15 ρηι. επξψ 
πεξίπνπ αλά θνξνινγνχκελν ηα ηειεπηαία ρξφληα), ην 119% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 
Διιάδαο θαζψο θαη ην θαη ην 40% ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ηνλ θχξην φγθν ησλ 
απνηακηεπηηθψλ θαηαζέζεσλ. 

Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ - Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ νηθνλνκηθή 
δηάξζξσζε ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ζ Διιεληθή νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ καθξνρξφληα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα, κε 
θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ ζηαδηαθή απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο θαη 
αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ πξσηνγελή θαη ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, ηελ απνπζία ελφο 
ζαθνχο παξαγσγηθνχ κνληέινπ θαη ηελ έιιεηςε εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηελ 
ζέζε ησλ νπνίσλ ζηαδηαθά αλαπηχρζεθε έλα θπξίσο κεηαπξαηηθφ ζχζηεκα 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κηα επίπιαζηε αίζζεζε νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, 
βαζηζκέλεο ζηηο επλντθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θπξίσο ησλ πξψησλ 
ρξφλσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Ζ θαηάζηαζε απηή, καδί κε ηελ δηαρξνληθή 
κεγέζπλζε ηνπ θξάηνπο, νδήγεζε ζηελ δηφγθσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ 
θαη ηνπ ρξένπο, πνπ επηδεηλψζεθαλ κεηά ηελ δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 
2008 θαη, φπσο ήηαλ αλαπφθεπθην, θαηέιεμε ηειηθά ζε αδηέμνδν, κε απνθνξχθσκα 
ηνλ δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ ηνπ 2009.  

Απφ ηελ αξρή ηνπ 2010, ε Διιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη, ελ κέζσ βαζηάο χθεζεο, ζε 
κία δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ θαη δηφξζσζεο ησλ πνηθίισλ εζσηεξηθψλ θαη 
εμσηεξηθψλ ηεο αληζνξξνπηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζπζζψξεπζε ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ ρξφλησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο πνιιαπιέο αζηνρίεο 
εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Ζ δηεζλήο 
ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε αλέδεημε ηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο 
νηθνλνκίαο θαη νη δεκνζηνλνκηθνί δείθηεο επηδεηλψζεθαλ. Ζ αξλεηηθή εμέιημε ησλ 
βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο αληαλαθιάηαη θαη ζηελ 
εμέιημε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηψλ.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, φπσο θαη ε ρψξα θαηά κέζν φξν, 
κέρξη θαη ην 2008 παξνπζίαζε ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ, ελψ 
αληίζεηα, απφ ην 2008 θαη κεηά, φπνπ εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο επηπηψζεηο ηεο 
παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε Διιάδα, θαηαγξάθεηαη κείσζε ηνπ ΑΔΠ (ΜΑΓ) 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζε πνζνζηφ -3,9%, ην νπνίν φκσο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 
αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ -4,7% ηεο ρψξαο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηνλ 
κεηξνπνιηηηθφ ραξαθηήξα ηεο Πεξηθέξεηαο. Σελ ίδηα πεξίνδν ζε θνηλνηηθφ επίπεδν 
ζεκεησλφηαλ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ.  Αληίζηνηρε είλαη θαη ε επίπησζε ηεο θξίζεο ζηελ 
Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ΑΠΑ) ηεο Πεξηθέξεηαο φπνπ ηελ πεξίνδν 2009-2011 
θαηαγξάθεηαη κέζε εηήζηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 5,4%, ελψ ζε παξφκνην επίπεδν θαη 
θπκαίλεηαη ε κέζε εηήζηα κείσζε ζην ζχλνιν ηεο ρψξα, πνζνζηφ -5,7%.  
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ρήκα 6: Γηαρξνληθή εμέιημε ΑΠΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Πεγή: Eurostat 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο απνηειεί ζε φξνπο Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ηελ 
πινπζηφηεξε Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο. πλνιηθά, ε Πεξηθέξεηα παξάγεη ην 48% ηνπ 
ζπλνιηθνχ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ηεο ρψξαο θαη ην 0,9% ηεο ΔΔ27 
(Eurostat, 2011), ελψ ην ΑΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο αλέξρεηαη ζε 26.900 ΜΑΓ, 
πνπ αληηζηνηρεί ζην 134,5% ηνπ κέζνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη ζην 106,7% ηνπ κέζνπ 
επξσπατθνχ ΑΔΠ ησλ ρσξψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. (Eurostat 2011, ΔΔ27=100). Δπίζεο, 
ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο παξάγεη ην 48% ηεο ζπλνιηθήο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο (ΑΠΑ) ηεο ρψξαο, δειαδή €88.100,8 ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο (Eurostat, 2011). 

 

ρήκα 7: ΑΠΑ αλά Πεξηθέξεηα 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 
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Δηδηθφηεξα, θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηεο ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκαληηθά κεησκέλεο νηθνδνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, φπνπ ην 2011 ε κείσζε ηεο ΑΠΑ 
αλήιζε ζε 59,8% ζε ζχγθξηζε κε ην 2009. ε φηη αθνξά ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ε 
επίπησζε ηεο θξίζεο ζηελ ΑΠΑ ήηαλ ζαθψο επηφηεξε θαζψο ζε ζρέζε κε ην 2009 ε 
κείσζε αλήιζε ζην 9,0%. Αληίζεηα κε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε εμέιημε ηεο ΑΠΑ 
ζηνπο παξαπάλσ παξαγσγηθνχο ηνκείο, ε ΑΠΑ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαηαγξάθεη 
αχμεζε θαηά 3,8%. 

 

ρήκα 8: ΑΠΑ αλά θιάδν ζηελ Διιάδα 

Πεγή: Eurostat 
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ρήκα 9: Πνζνζηό (%) ΑΠΑ αλά θιάδν ζηελ Διιάδα 

Πεγή: Eurostat 

Σν ΑΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη ίζν κε ην 53% ηνπ ΑΔΠ ηεο Ρψκεο θαη ην 38% 
ηνπ ΑΔΠ ηεο Φξαλθθνχξηεο. Γειαδή, ζπγθξηλφκελν κε ην πιεζπζκηαθφ ηεο κέγεζνο, 
ην επίπεδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη κηθξφ. Παξφια απηά, ην ΑΔΠ ηεο 
Αζήλαο είλαη δηπιάζην απφ απηφ ηεο Πξάγαο, ηξηπιάζην απφ απηφ ηεο Βνπδαπέζηεο, 
εθηαπιάζην απφ ην ΑΔΠ ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ θαη δεθαπεληαπιάζην απφ ην ΑΔΠ ηεο 
φθηαο. Ζ ζρέζε ΑΔΠ θαη πιεζπζκνχ δηακνξθψλεη έλα ζρεηηθά ρακειφ δείθηε 
παξαγσγηθφηεηαο, γηα ηα Γπηηθά ηνπιάρηζηνλ πξφηππα. Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
βξίζθεηαη ζηελ 33ε ζέζε κε βάζε ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ θαη πζηεξεί έλαληη φισλ ησλ 
Γπηηθψλ κεηξνπφιεσλ. Βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε ζέζε κφλν ζε ζρέζε κε ηηο „λέεο‟ 
Δπξσπατθέο κεηξνπφιεηο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη επίζεο ζε 
ζρέζε κε νξηζκέλεο κεηξνπφιεηο ηνπ Νφηνπ. 

 

ρήκα 10: ΑΠΑ ζε επίπεδν NUTSII 

Πεγή: Eurostat 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηα κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 
φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο απφ ηηο 
αξρέο ηνπ 2009 έσο ζήκεξα. σξεπηηθά ηελ πεξίνδν 2009-2013 ε απαζρφιεζε ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κεηψζεθε θαηά 441,5 ρηιηάδεο άηνκα ή θαηά 25,2% κε ηελ 
αληίζηνηρε κείσζε ζε επίπεδν ρψξαο λα αλέξρεηαη ζε 22,9%. Ζ κείσζε αθνξά ην 
ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο πεξηθέξεηαο ελψ ε θχξηα κείσζε ηεο 
απαζρφιεζεο ζε απφιπηνπο φξνπο έρεη πξνέιζεη απφ ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα φπνπ 
ζηελ Πεξηθέξεηα ράζεθαλ 255,6 ρηι. ζέζεηο εξγαζίαο ή ην 18,8%.  
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ρήκα 11: ΑΠΑ αλά θιάδν ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Πεγή: Eurostat 

 
 

ρήκα 12: Πνζνζηό (%) ΑΠΑ αλά θιάδν ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Πεγή: Eurostat 

Πξσηνγελήο ηνκέαο  

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζεί ηα βαζηθά δηαξζξσηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο ρψξαο, αλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ηνκέα 
απηνχ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ΑΠΑ) θαη ζπλαθφινπζα, ε 
απαζρφιεζε ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα θπκαίλνληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα ζπγθξηηηθά 
κε ην κέζν φξν ηεο ρψξαο.  Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ηνπ πξσηνγελή 
ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο θαηαγξάθεηαη ζηνλ θιάδν θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ζήξα 
θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ αθνινπζνχλ νη θιάδνη ηεο αιηείαο θαη ηεο 
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δαζνθνκίαο. Σν ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ άγνλσλ βνζθφηνπσλ) αλέξρεηαη ζε 122.602 ζηξέκκαηα, 

ελψ ν αξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ αθνξά δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο. 

Ζ εγγχηεηα ησλ πεξηαζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη ή εμεηδηθεχνληαη ζηελ 
εθηξνθή δψσλ ζην επεηξσηηθφ ηκήκα ηεο πεξηθέξεηαο (Μεγαξίδα, Μεζφγεηα, 
Μαξαζψλαο) θαη ε παξαγσγή νζηξάθσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Πεξάκνπ, θαζψο θαη 
ηεο επαξρίαο Σξνηδελίαο κε ην ηζρπξφ θαηαλαισηηθφ θέληξν ηνπ πνιενδνκηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο, απνηειεί βαζηθφ αίηην ηεο δπλακηθήο ηνπ ηνκέα, ιφγσ απεπζείαο 
δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ θαηαλάισζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο. Απφ 
ηνπο επηκέξνπο θηελνηξνθηθνχο θιάδνπο ν ζεκαληηθφηεξνο είλαη ε ρνηξνηξνθία. 
ζνλ αθνξά ηνλ αιηεπηηθφ θιάδν, απνηειεί δπλακηθφ θιάδν γηα ηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο κε παξαπέξα δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. Χζηφζν, αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά 
πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ έιιεηςε ππνδνκψλ, ζηνλ βαζκφ 
παιαηφηεηαο ηνπ αιηεπηηθνχ ζηφινπ θαη ζηελ αδπλακία αληαπφθξηζεο ζηα ζχγρξνλα 
πξφηππα παξαγσγήο, κε ηα απνηειέζκαηα εκθαλή απφ ηνλ ζθιεξφ αληαγσληζκφ 
απφ άιιεο ρψξεο.  

Παξά ηε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζηελ 
Πεξηθέξεηα, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ 
αλζνθνκηθψλ θαιιηεξγεηψλ. ε Αηηηθή θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ 
παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε φξνπο 
θαιιηεξγήζηκσλ αλζνθνκηθψλ εθηάζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα άλζε θαη ηα 
θαιισπηζηηθά θπηά ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαηαηάζζεηαη 4ε κεηά ηηο Πεξηθέξεηεο 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη Θεζζαιίαο, θαηαιακβάλνληαο ην 8,5%. 
ζνλ αθνξά ηα άλζε θαη ηα θαιισπηζηηθά θπηά ζεξκνθεπίνπ ε Αηηηθή θαηαηάζζεηαη 
θαη πάιη 4ε κεηά ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Κξήηεο θαη Θεζζαιίαο 
θαηαιακβάλνληαο ην 12,1% ελψ φζνλ αθνξά ηα δξεπηά άλζε ππαίζξνπ βξίζθεηαη 
ζηελ 3ε ζέζε κεηά ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – 
Θξάθεο κε πνζνζηφ 7,8%. πλνιηθά, γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο πνηθηιίεο 
αλζνθνκηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ε Αηηηθή θαηαηάζζεηαη ζηελ 5ε ζέζε κε 9,7%, πνζνζηφ 
αξθεηά πςειφ, ηδηαίηεξα αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηνλ αζηηθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. 
Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ηηο. Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηεο Αλαηνιηθήο 
Αηηηθήο (θπξίσο ηνλ Γήκν Μαξαζψλα) θαη ησλ Νήζσλ Αηηηθήο (θπξίσο ηνλ Γήκν 
Σξνηδελίαο). χκθσλα κάιηζηα κε παιαηφηεξεο έξεπλεο, ε Πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο 
θαηέρεη δηαρξνληθά θπξίαξρε ζέζε κεηαμχ ησλ ινηπψλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ ζε 
φξνπο εθηάζεσλ κε αλζνθαιιηέξγεηεο κε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 61,9% έσο 
67,4%. Οη εθηάζεηο απηέο βξίζθνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο 
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο θαη Νήζσλ Αηηηθήο, θαζψο πξφθεηηαη γηα 
πεξηνρέο νη νπνίεο αθελφο δηαζέηνπλ θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θαη αθεηέξνπ 
γεηηληάδνπλ κε ην ζπγθξφηεκα ηεο πξσηεπνχζεο, ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθή εζηία 
θαηαλάισζεο αλζνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

Γεπηεξνγελήο ηνκέαο  

ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα δξαζηεξηνπνηνχληαη 69.072 
επηρεηξήζεηο, ν ηδίξνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζε €67.235 εθ. €. Ο θιάδνο ησλ 
θαηαζθεπψλ ζπγθεληξψλεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ (58,9%), ελψ ζε φηη 
αθνξά ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο απνηειεί ηνλ 
ζεκαληηθφηεξν δεπηεξνγελή θιάδν, θαζψο ζπγθεληξψλεη ην 80,5% ηνπ ζπλνιηθνχ 
ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Ηδηαίηεξα έληνλε είλαη ε ζπγθέληξσζε ηεο 
κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, θαηαζθεπήο 
εηδψλ έλδπζεο θαη θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ πξντφλησλεκαληηθή είλαη φηη ε 
κεηαπνίεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζεκείσζε ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ηελ 
κεγαιχηεξε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ θιάδσλ ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα 
αιιά θαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ θιάδσλ ελψ ζε 
πνζνζηηαία κεηαβνιή νη θαηαζθεπέο είλαη απηέο πνπ ππέζηεζαλ ηελ κεγαιχηεξε 
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ζπξξίθλσζε. Δηδηθφηεξα, θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηεο ΑΠΑ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκαληηθά κεησκέλεο 
νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, φπνπ ην 2011 ε κείσζε ηεο 
ΑΠΑ αλήιζε ζε 59,8% ζε ζχγθξηζε κε ην 2009. 

σξεπηηθά ηελ πεξίνδν 2009-2013 ε απαζρφιεζε ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα κεηψζεθε 
θαηά 182,2 ρηι. άηνκα ή θαηά 48,6%, κε ηελ αληίζηνηρε κείσζε ζε επίπεδν ρψξαο λα 
αλέξρεηαη ζε 43,2%. Ο θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο επζχλεηαη γηα ην 57,6% θαη ν θιάδνο 
ησλ θαηαζθεπψλ γηα ην 30,2% ηεο ζπλνιηθήο κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ 
δεπηεξνγελή ηνκέα ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Έλα επηπιένλ αξλεηηθφ ζηνηρείν, αθνξά 
ην γεγνλφο φηη ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο αθνξά αθφκα θαη εθείλνπο ηνπο 
ππνθιάδνπο πνπ παξνπζηάδνπλ κηα δηαρξνληθή δπλακηθφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά 
αλαθέξνπκε φηη ην δηάζηεκα 2010-2012 ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, πνπ απνηειεί θαη 
ηνλ ζεκαληηθφηεξν θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο σο πξνο ηνλ 
φγθν ηεο απαζρφιεζεο, θαηέγξαςε απψιεηεο ζέζεσλ πνπ θζάλνπλ ηηο 8,7 ρηι. 
ζέζεηο ή 24,7% κε ηελ κείσζε απηή λα είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε απηή ηεο ρψξαο 
(22,8%) γηα ην ίδην δηάζηεκα. 

Σξηηνγελήο ηνκέαο  

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο 
εληνπίδεηαη ζηνπο θιάδνπο ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη επαγγεικαηηθψλ, 
επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Με βάζε ην θξηηήξην ηεο ζπκκεηνρήο 
ησλ επηρεηξήζεσλ. μερσξίδεη θαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θιάδν ηνπ 
ηνπξηζκνχ πνπ ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία αθνξά δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 
εζηίαζεο. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηνλ θιάδν επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, 
ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θιάδν επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, δξαζηεξηνπνηείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ (2.136), ν 
ηδίξνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζηα €463 εθ.€.  Κχξην αληηθείκελν ησλ επηρεηξήζεσλ 
είλαη ε έξεπλα θαη ε πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θπζηθέο, θνηλσληθέο θαη 
αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. ε θάζε πεξίπησζε ε πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία ηεο Αηηηθήο 
είλαη εμαηξεηηθά εμεηδηθεπκέλε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 
δηεζλέο επίπεδν. Παξφια απηά ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δηαηεξεί έλα πνιχ αμηφινγν 
πιεζπζκφ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξνπο, φπνπ ε έξεπλα, ε 
θαηλνηνκία θαη ε κεηαθνξά ηερλνινγίαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ε επηρεηξεκαηηθή 
αλαθάιπςε είλαη αξθεηά πξνθαλήο. Οη ηζρπξέο ρσξνηαμηθέο επεκβάζεηο ζην 
παξαιηαθφ κέησπν θαη ηνλ Πεηξαηά,  Έλαο επίζεο ζεκαληηθφηαηνο αξηζκφο εηαηξεηψλ 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ησλ ηερλψλ ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηεο ςπραγσγίαο θαη 
γεληθφηεξα ηεο δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο θαη επηθνηλσλίαο. Σέινο πνιιέο 
επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο.   
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ρήκα 13: Πίλαθαο επηρεηξήζεσλ θαη θύθινπ εξγαζίαο ζε επίπεδν ρώξαο 

 
Πεγή: Eurostat 

Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα  

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο αλέξρεηαη ζε 338.736επηρεηξήζεηο, ν ηδίξνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζε 
€277.128 εθ.€ Απφ ηελ δηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθχπηεη πσο πεξίπνπ ην 
78,7% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη επηρεηξήζεηο ηνπ ηξηηνγελή 
ηνκέα, ελψ νη επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα απνηεινχλ πεξίπνπ ην 20,4% θαη 
ηνπ πξσηνγελή ην 0,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ. Μάιηζηα, αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ηξηηνγελή ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο είλαη αλαινγηθά κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε απηή ηεο ρψξαο, γεγνλφο ελδεηθηηθφ 
θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα.  

Πίλαθαο 9: Πίλαθαο επηρεηξήζεσλ θαη θύθινπ εξγαζίαο ζε επίπεδν ρώξαο θαη 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

Τομζασ 
Περιφζρεια Αττικισ Ελλάδα 

Αρικμόσ 
Επιχειριςεων 

% 
Κφκλοσ 

Εργαςιών 
% 

Αρικμόσ 
Επιχειριςεων 

% 
Κφκλοσ 

Εργαςιών 
% 

Πξσηνγελήο 1.093 0,3 741 0,3 25131 2,6 3245 0,8 

Γεπηεξνγελήο 69.072 20,4 67.235 24,3 214.991 22,2 99.208 24,9 

Σξηηνγελήο 266.685 78,7 209.113 75,5 721.250 74,5 295.400 74,2 

Απξνζδηφξηζηνο 1.886 0,6 39 0 6484 0,7 130 0 

χλνιν 338.736 100 277.128 100 967.856 100 397.983 100 

Πεγή: ηαηηζηηθή Δπηζεψξεζε ΔΛΣΑΣ 

Γξάθεκα :  ύγθξηζε πνζνζηνύ (%) επηρεηξήζεσλ αλά θιάδν παξαγσγήο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο - Υώξαο 
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ρήκα 14: ύγθξηζε πνζνζηνύ (%) αλά θιάδν παξαγσγήο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Κιαδηθή δηάξζξσζε 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ηεο ΑΠΑ ζηνπο ηξεηο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαίλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ ζπλνιηθή 
ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο αλέξρεηαη ζε κφιηο 0,4%, ελψ ν δεπηεξνγελήο θαη ν ηξηηνγελήο 
ηνκέαο ζπκκεηέρνπλ θαηά 11,8% θαη 87,7% αληίζηνηρα. Ζ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ 
ηξηηνγελή ηνκέα ζηελ ζπλνιηθή ΑΠΑ αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ 
αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ ζε επίπεδν ρψξαο (80,8%) θαη ζε επίπεδν ΔΔ27 (73,2%). 

 

ρήκα 15: Καηαλνκή ηεο ΑΠΑ αλά παξαγσγηθό ηνκέα 

Πεγή: Eurostat, ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

Αληίζηνηρα, ζε θιαδηθφ επίπεδν ηφζν ζε επίπεδν ρψξαο φζν θαη ζηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ εκπνξίνπ / ηνπξηζκνχ ζηε ζπλνιηθή 
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ΑΠΑ. Δθηφο απφ ην εκπφξην, άιινη ζεκαληηθνί θιάδνη ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ είλαη 
απηφο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ΣΠΔ , ηεο πγείαο 
θαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θ.α. Απηή ε πςειή ζπγθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ 
νδεγείηαη πεξαηηέξσ απφ ην γεγνλφο φηη ηα θεληξηθά γξαθεία ησλ πεξηζζφηεξσλ 
επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη ζηελ Αηηηθή, γηα ιφγνπο εγγχηεηαο πξνο ηε 
δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ αιιά θαη ιφγσ ηεο πςειήο 
ζπγθέληξσζεο ηεο νξγαληζκψλ έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο. 

 

ρήκα 16: Καηαλνκή ηεο ΑΠΑ αλά βαζηθνύο θιάδνπο, 2011 

Πεγή: Eurostat, ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

πσο θαη ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αγνξάο εξγαζίαο 
ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο είλαη ε ηδηαίηεξα πςειή ζπγθέληξσζε απαζρνινπκέλσλ 
ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο κε ζεκαληηθά πςειφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε 
απηφ ηεο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ζπγθεληξψλεη γηα ην 2013, 
ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat, ην 84,3% ησλ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ 
ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, κε ην 14,7% λα ζπγθεληξψλεηαη ζην δεπηεξνγελή θαη ην 1,0% 
ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, κε ηελ αληίζηνηρε ζπγθέληξσζε απαζρνινπκέλσλ ζε 
επίπεδν ρψξαο λα αλέξρεηαη ζε 70,7% ζηνλ ηξηηνγελή, 15,6% ζηνλ δεπηεξνγελή θαη 
13,7% ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Ζ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ 
απαζρνινπκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ ΔΔ27 έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηφζν ε Αηηηθή φζν 
θαη ε ρψξα ππνιείπεηαη ζε πνζνζηά ζπκκεηνρήο απαζρφιεζεο ζην δεπηεξνγελή 
ηνκέα, ελψ είλαη εληζρπκέλε ζε φηη αθνξά ηελ απαζρφιεζε ζηνλ ηξηηνγελή. 

ε θιαδηθφ επίπεδν, ελδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο ηνπ θιάδνπ ηνπ εκπνξίνπ / ηνπξηζκνχ 
είλαη ε δηαθνξά ηνπ κεξηδίνπ ησλ απαζρνινχκελσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ 
θιάδν απηφ ζπγθξηηηθά κε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε ρψξα αιιά θαη ε ΔΔ27 
ζπλνιηθά. εκεηψλεηαη φηη εμίζνπ ζεκαληηθφο θιάδνο ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ζπκκεηνρή 
ησλ απαζρνινπκέλσλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηε ρψξα, είλαη ν θιάδνο 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 
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ρήκα 17: Καηαλνκή ηεο απαζρόιεζεο αλά παξαγσγηθό ηνκέα, 2013 

Πεγή: Eurostat, ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

 

ρήκα 18: Καηαλνκή ηεο απαζρόιεζεο αλά βαζηθνύο θιάδνπο, 2013 

Πεγή: Eurostat, ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

Οηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο, απαζρόιεζε θαη αλεξγία 

Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο θαηαδεηθλχεη 
φηη ε Πεξηθέξεηα πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
αιιά ζε εζληθφ επίπεδν παξνπζηάδεη επηδφζεηο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην κέζν επίπεδν 
ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα, ην κεξίδην ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζην ζπλνιηθφ 
πιεζπζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ειηθίαο 15-64 εηψλ, πνπ απνηειεί θαη ηελ δεμακελή ηεο 
πξαγκαηηθήο θαη δπλεηηθήο απαζρφιεζεο, αλέξρεηαη ζην 69,1% (Eurostat, 2013), 
επίπεδν πνπ θπκαίλεηαη πάλσ απφ ην κέζν επίπεδν ηεο ρψξαο (67,5%) θαη 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΕΕ27 Ελλάδα Αττικι

4,8
13,7

1

24,3
15,6

14,7

70,8 70,7
84,3 Σριτογενισ

Δευτερογενισ

Πρωτογενισ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EE27 Ελλάδα Αττικι

4,8
13,7

1

17,4
10,9

10,7

7 4,6

4

23,9
30,2

32,4

3
3

5,5

43,9
37,5

46,5
Λοιπζσ Τπθρεςίεσ

Χρθμ/κζσ Τπθρεςίεσ

Εμπόριο / Σουριςμόσ

Καταςκευζσ

Βιομθχανία

Γεωργία / Κτθνοτροφία

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   102 

 

ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ.(72,0%), ρσξίο λα παξνπζηάδεη 
ζεκαληηθέο κεηαβνιέο απφ ην 2009-2013. 

Οη γπλαίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα ζπκκεηνρήο 
ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (60,7% έλαληη 77,8% ησλ αλδξψλ). ε φηη αθνξά ηελ 
απαζρφιεζε, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο παξνπζηάδεη παξφκνηα εηθφλα κε ην κέζν φξν 
απαζρφιεζεο ζηε ρψξα, ελψ απέρεη ζεκαληηθά απφ ηνλ ζηφρν ηεο απαζρφιεζεο 
πνπ έρεη ηεζεί ζην ΔΠΜ γηα ην 2020 (70,0%). Με βάζε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο 
Eurostat γηα ην 2013 ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ 20-64 εηψλ αλήιζε ζην 52,9%, ζηελ Διιάδα ζην 52,9%, ελψ ζηελ Δ.Δ. 
ζην 68,4%. ηηο γπλαίθεο απαζρνινχκελεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθά 
κηθξφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο έλαληη ησλ αλδξψλ (45,1% έλαληη 61,2% γηα ηνπο 
άλδξεο). Δηδηθφηεξα έρεη θαηαγξαθεί ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαηά 19,4 
πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηελ πεξίνδν 2005-2014 θαη ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα 
ζηνηρεία, ε αλεξγία θπκαίλεηαη ζην 28,2% ην 2014. Σα έηε 2013 θαη 2014 ε 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ε αλεξγία μεπέξαζε ην κέζν φξν ηεο ρψξα θαηά 2  θαη 1,7 
αληίζηνηρα πνζνζηηαίεο κνλάδεο (26,8% θαη 28,2%). 

Πίλαθαο 10: Δμέιημε αλεξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (2005-2013) 

 
Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

ρήκα 19: Δμέιημε αλεξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (2005-2013) 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Παξαηεξνχκεην 29,77% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ είλαη λένη απφ 15 έσο 29 εηψλ ην 
17% είλαη λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο άλεξγνη ην 58,1% ησλ αλέξγσλ είλαη 
καθξνρξφληα άλεξγνη. 
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο 8.8 8,3 7,6 6,5 8,8 12,3 17,6 26,8 28,2 

ύλνιν Υώξαο 9,9 8,9 8,3 7,6 9,5 12,5 17,7 24,8 27,13 
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Πίλαθαο 11: Μεηαβνιή αλεξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (2008-2011) αλά ειηθηαθή 
νκάδα 

Ζιηθηαθέο Οκάδεο 2008 2011 Μεηαβνιή Μεηαβνιή 
(%) 

15-19 εηψλ  3.843 3.237 -606 -16 
20-24 εηψλ  18.417 39.574 21.157 114,9 
25-29 εηψλ  27.372 57.585 30.213 110,4 
30-44 εηψλ  40.840 111.842 71.002 173,9 
45-64 εηψλ  19.056 78.030 58.974 309,5 
65 εηψλ θαη άλσ  510,00 686,00 176 34,5 
ύλνιν  110.038,00 292.965,00 180.916 164.4 

 
Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

ρήκα 20: Δμέιημε αλεξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (2005-2011) 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Ζ εηθφλα ηεο αλεξγίαο πξνζεγγίδεη πνιχ ην αληίζηξνθν είδσιν ηεο εηθφλαο ηεο 
απαζρφιεζεο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αηφκσλ ειηθίαο 20-64 εηψλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη κεγαιχηεξν ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ Δ.Δ. φζν θαη ζε ζρέζε κε 
ηε ρψξα. Με βάζε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην 2013 ζηελ Πεξηθέξεηα 
ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπ πιεζπζκνχ 20-64 εηψλ αλήιζε ζην 28,3%, ζηελ Διιάδα 
ζην 27,3%, ελψ ζηελ ΔΔ27 ζην 10,6%. Ζ αλεξγία ησλ γπλαηθψλ είλαη ζεκαληηθά 
κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ αλδξψλ (30,4% έλαληη 26,7% γηα ηνπο άλδξεο). Μάιηζηα, 
ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο πιελ ησλ γπλαηθψλ πιήηηεη ζεκαληηθά θαη ηνπο λένπο ηεο 
Πεξηθέξεηαο.  

Με βάζε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην 2013 ζηελ Πεξηθέξεηα ην 
πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ αλήιζε ζην 60,6%, ζηελ Διιάδα ζην 58,3%, ελψ ζηελ 
Δ.Δ. ζην 23,4% κε ηηο λέεο γπλαίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο λα πιήηηνληαη ζεκαληηθά 
πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φπσο θαη ζηελ 
ρψξα ζπλνιηθά, έηζη θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, πάλσ απφ έλαο ζηνπο δχν 
άλεξγνπο ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη καθξνρξφληα άλεξγνο (68,8%), δειαδή άλεξγνο 
πάλσ απφ δψδεθα (12) κήλεο. Ζ αλαινγία απηή ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ είλαη 
ειαθξψο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηε ρψξα (67,1%) αιιά ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζε 
ζρέζε κε ηελ ΔΔ27 (47,4%). 
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Πίλαθαο 12: Γείθηεο απαζρόιεζεο – αλεξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζε ζρέζε κε 
ην ζύλνιν ηεο ρώξαο θαη ηελ ΔΔ27 

Γείθηεο ΔΔ27 Διιάδα Αηηηθή 

Οηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο 15-64 εηώλ 
(%) 

72,0 67,5 69,1 

Οηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο 15-64 εηώλ - 
Άλδξεο (%) 

78,0 76,9 77,8 

Οηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο 15-64 εηώλ - 
Γπλαίθεο (%) 78,0 58,3 60,7 

πκκεηνρή ζηελ απαζρόιεζε 20-64 εηώλ 
(%) 68,4 52,9 52,9 

πκκεηνρή ζηελ απαζρόιεζε 20-64 εηώλ - 
Άλδξεο (%) 74,3 62,7 61,2 

πκκεηνρή ζηελ απαζρόιεζε 20-64 εηώλ - 
Γπλαίθεο (%) 62,6 4,3 45,1 

Πνζνζηό Αλεξγίαο 20-64 εηώλ (%) 10,6 27,3 28,3 

Πνζνζηό Αλεξγίαο 20-64 εηώλ - Άλδξεο (%) 10,5 24,3 26,7 

Πνζνζηό Αλεξγίαο 20-64 εηώλ - Γπλαίθεο (%) 1,06 31,1 30,4 

Πνζνζηό Αλεξγίαο Νέσλ 15-24 εηώλ (% 23,4 58,3 60,6 

Πνζνζηό Αλεξγίαο Νέσλ 15-24 εηώλ - 
Άλδξεο (%) 

24,1 53,8 57,8 

Πνζνζηό Αλεξγίαο Νέσλ 15-24 εηώλ - 
Γπλαίθεο (%) 

22,7 63,8 64,1 

Μαθξνρξόληα αλεξγία (%) 47,4 67,1 68,8 

 
Πεγή: Eurostat,2013 
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ρήκα 21: Δμέιημε αλεξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζε ζρέζε κε ηε ρώξα θαη ηελ 
ΔΔ27 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Ο πιεζπζκφο πνπ δέρζεθε ην κεγαιχηεξν είλαη νη αλαιθάβεηνη αλ θαη απνηεινχλ 
κηθξή νκάδα (2.189 ην Β‟ ηξίκ. ηνπ 2011), ελψ πςειή αχμεζε παξνπζίαζαλ νη 
άλεξγνη απφθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη ηεηξαπιαζηάζηεθαλ απφ 
ην 2008.  Οη απφθνηηνη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξνπζηάδνπλ νξηαθά ηελ 
κηθξφηεξε πνζνζηηαία αχμεζε. 

Πίλαθαο 13: Βαζκίδα εθπαίδεπζεο – αλεξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Βαζκίδα Δθπαίδεπζεο Αξηζκόο  Πνζνζηό 
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 68.808 24% 
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 155.525 53% 

Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε 64.433 22% 
Αλαιθάβεηνη θαη Οξηζκέλεο ηάμεηο 
ηνπ δεκνηηθνχ 2.189 1% 

 
Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

ρήκα 22: Βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

ε φηη αθνξά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο εξγαζίαο εθηφο ηεο δπζκελνχο 
ζέζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ λέσλ, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ραξαθηεξίδεηαη απφ 
απαζρνινχκελνπο κε ζρεηηθά πςειή εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία 
ηεο Eurostat γηα ην 2013 πεξίπνπ 4 ζηνπο 10 (41,1%) ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο ειηθίαο 25-64 εηψλ είλαη κέζεο εθπαίδεπζεο (δεπηεξνβάζκηαο), ελψ 
αληίζηνηρν είλαη θαη ην κεξίδην ησλ εξγαδφκελσλ κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (44,7%).  

Δπίζεο, ην κεξίδην απαζρνινπκέλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ 
επίπεδν εθπαίδεπζεο ηελ πξσηνβάζκηα αλέξρεηαη ζην 14,2%. Ζ θαηαλνκή απηή ησλ 
απαζρνινπκέλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ εηθφλα πνπ 
παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθά νη απαζρνινχκελνη ζε επίπεδν ρψξαο (34,0% πηπρηνχρνη 
ηξηηνβάζκηαο, 38,6% δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 27,3% πξσηνβάζκηαο 

24%

53%

22%

1%

Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ

Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ

Τποχρεωτικι Εκπαίδευςθ

Αναλφάβθτοι και 
Οριςμζνεσ τάξεισ του 
δθμοτικοφ
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εθπαίδεπζεο) κε ηελ Πεξηθέξεηα λα ζπγθεληξψλεη ζαθψο ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ 
απαζρνινπκέλσλ κε πςειή θαη κέηξηα εθπαίδεπζε ζηνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο. 

Πίλαθαο 14: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζε ζρέζε κε ηνπο 
θιάδνπο απαζρόιεζεο 

Κιάδνη πςεινύ επηπέδνπ 
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Κιάδνη κεηξίνπ επηπέδνπ 
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Κιάδνη ρσξίο ζαθή 
πξνζδηνξηζκό 

εθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ  

Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 
πιεξνθνξίαο  

Παξαγσγή 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ  

Απνζήθεπζε θαη 
ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε 
κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο  

Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ 
γξαθείσλ  

Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη 
άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε 
απνβιήησλ  

Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ  

Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο  
 

Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ 
νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη 
εκηξπκνπιθνχκελσλ  

Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ 
αηνκηθήο ε νηθηαθήο ρξήζεο  

Γξαζηεξηφηεηεο απαζρφιεζεο  
 

πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή 
λεξνχ  

Βηνκεραλία δέξκαηνο θαη 
δεξκάηηλσλ εηδψλ 

Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ 

Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο  

 

πιινγή, επεμεξγαζία θαη 
δηάζεζε απνβιήησλ, αλάθηεζε 
πιηθψλ  

Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ 
ηαηληψλ, βίληεν θαη 
ηειενπηηθψλ πξνβνιψλ  

Αιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηα  

 

Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο  

 

Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη 
αλάπηπμε  

Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο 
πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο   

Γηαρείξηζε αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο  

Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ 
νξπθηψλ πξντφλησλ   

Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
ηέρλεο θαη δηαζθέδαζε  

Υεξζαίεο κεηαθνξέο θαη 
κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ   

Γξαζηεξηφηεηεο 
πξνγξακκαηηζκνχ 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 
παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη 
ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο  

Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ ζε θηίξηα θαη 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο  

 

Δθπαίδεπζε  Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη 
εθκίζζσζεο   

Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο  

Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο   

Λνηπά νξπρεία θαη ιαηνκεία  Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ 
πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα 
κεραλήκαηα θα  

 

Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο 
θαη ςπραγσγίαο  

Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο 
εξγνδνηψλ νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ   

Γξαζηεξηφηεηεο εμσδαθηθψλ 
νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ  

Καηαζθεπή επίπισλ  
 

Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο  Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 
εζηίαζεο   

Σειεπηθνηλσλίεο  Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη 
πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ   

Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ  Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη 
πξντφλησλ   

Γξαζηεξηφηεηεο 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ 
ππεξεζηψλ  

Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε 
κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ   
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Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο 
ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ 
επαγγεικάησλ  

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην θαη 
επηζθεπή κεραλνθίλεησλ 
νρεκάησλ  

 

Πνηνπνηία  Γξαζηεξηφηεηεο βνήζεηαο 
θαη΄νίθνλ   

Δθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή 
πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ   

Πισηέο κεηαθνξέο  Φπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ζήξα 
θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο   

Πισηέο κεηαθνξέο  Καηαζθεπή θηηξίσλ  
 

Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ 
πξαθηνξείσλ  

Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην 
εκπφξην κεραλνθίλεησλ 
νρεκάησλ  

 

Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ, 
αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ, θαη 
ινηπέο πνιηηηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο  

 

Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο 
πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 
ππεξεζίεο  

Σαρπδξνκηθέο θαη 
ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο   

Γξαζηεξηφηεηεο 
πξνγξακκαηηζκνχ  
θαη ξαδηνηειενπηηθψλ 
εθπνκπψλ  

Γηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
γξαθείνπ   

Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη 
εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α.  

Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ  
 

Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 
θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη 
θιηκαηηζκνχ  

Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη 
νπηηθψλ πξντφλησλ  

 

Αζθαιηζηηθά, αληαζθαιηζηηθά 
θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία  

Καηαιχκαηα  
 

Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, 
ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 
αζθάιηζε  

  

Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο 
κέξηκλαο ρσξίο παξνρή 
θαηαιχκαηνο  

  

Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή 
πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ    

Υνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ 
ην εκπφξην κεραλνθηλήησλ 
νρεκάησλ  

  

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ    

Παξαγσγή βαζηθψλ 
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη 
θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ  

  

Άιιεο κεηαπνηεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο    

Υαξηνπνηία θαη θαηαζθεπή 
ράξηηλσλ πξντφλησλ    

Καηαζθεπή ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ    

Σπρεξά παηρλίδηα θαη 
ζηνηρήκαηα    

 
Πεγή: ΔΛΣΑΣ, ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
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Απνηέιεζκα ησλ πξναλαθεξζεηζψλ πςειψλ επηδφζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζε 
φξνπο επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ απαζρνινχκελσλ είλαη ε πιεηνςεθία ησλ θιάδσλ 
ηεο νηθνλνκίαο ηεο Αηηηθήο λα ζπγθεληξψλεη αλζξψπηλν δπλακηθφ κε ηζρπξέο γλψζεηο 
θαη δεμηφηεηεο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο θιάδνο ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακεινχ επηπέδνπ αλζξψπηλν 
δπλακηθφ. Σέινο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη ηνκείο – θιάδνη πνπ απνηεινχλ πεξηνρέο 
εμεηδίθεπζεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (βι. Σνκεαθή θαη θιαδηθή εμεηδίθεπζε) 
ζπγθεληξψλνπλ αλζξψπηλν δπλακηθφ κε πςειφ εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, θαζψο ζηελ 
πιεηνςεθία ηνπο πξφθεηηαη γηα απφθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα ζηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο είλαη νη 
επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηα κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φπσο απηά απνηππψλνληαη 
ζηελ εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο απφ ηηο αξρέο ηνπ 2009 έσο ζήκεξα. 
σξεπηηθά ηελ πεξίνδν 2009-2013 ε απαζρφιεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κεηψζεθε 
θαηά 441,5 ρηιηάδεο άηνκα ή θαηά 25,2% κε ηελ αληίζηνηρε κείσζε ζε επίπεδν ρψξαο 
λα αλέξρεηαη ζε 22,9%. Ζ κείσζε αθνξά ην ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο 
πεξηθέξεηαο ελψ ε θχξηα κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζε απφιπηνπο φξνπο έρεη 
πξνέιζεη απφ ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα φπνπ ζηελ Πεξηθέξεηα ράζεθαλ 255,6 ρηι. ζέζεηο 
εξγαζίαο ή ην 18,8%. 

Οη κε απαζρνινχκελνη είλαη θπξίσο απφ ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ 30 εηψλ θαη 
άλσ,  δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο απηνί πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 
θξίζε θαη απνηεινχλ ηελ πνιππιεζέζηεξε ειηθηαθά νκάδα (30-44 εηψλ), Κπξίσο 
πξνέξρνληαη απφ δχν θπξίσο θιάδνπο: ηνλ θιάδν «Καηαζθεπέο» θαη ηνλ θιάδν 
«Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην. Σα δχν επαγγέικαηα, ζηα νπνία ππάξρεη κεγάιν 
απφζεκα αλέξγσλ θαη, ηαπηφρξνλα, είλαη νη «Δηδηθεπκέλνη ηερλίηεο» θαη, ζε κηθξφηεξν 
βαζκφ, νη «Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, ρεηξψλαθηεο θαη κηθξνεπαγγεικαηίεο» θαζψο θαη νη 
«Τπάιιεινη γξαθείνπ θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα», 

Γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο πξνθχπηεη, φηη κεηαμχ ησλ επαγγεικάησλ πνπ έρνπλ 
κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιε δήηεζε είλαη ηα επαγγέικαηα 
«Πιαλφδηνη πσιεηέο, νηθηαθνί βνεζνί θ.α.» θαη «Δηδηθεπκέλνη επί ησλ πσιήζεσλ, 
ρξεκαηηζηέο, θηεκαηνκεζίηεο, απαζρνινχκελνη ζηελ εμππεξέηεζε επηρεηξήζεσλ ελ 
γέλεη θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα». Με βάζε ηελ αλάιπζε ηεο δηάξζξσζεο 
θάζε επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, πξνθχπηεη φηη ε κεγάιε 
πιεηνςεθία απαζρνινχληαη σο «Οηθηαθνί βνεζνί, θαζαξηζηέο, πιχληεο», «Γξακκαηείο 
δηνηθήζεσλ, βνεζνί λνκηθψλ» θαη σο «Πξφζσπα πνπ αλαπηχζζνπλ επαγγεικαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πσιήζεσλ». 
πλερψο κεηνχκελε βαίλεη ε δήηεζε ζηα επαγγέικαηα «Τπάιιεινη γξαθείνπ», 
«Γηεπζχλνληεο επηρεηξεκαηίεο θαη πξντζηάκελνη κηθξψλ δεκφζησλ θαη ή ηδησηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ», «Απαζρνινχκελνη παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ» θαη «Σερλίηεο 
αλέγεξζεο θαη απνπεξάησζεο θηηξίσλ θαη άιισλ δνκηθψλ έξγσλ». ε γεληθέο 
γξακκέο, θαίλεηαη φηη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ππάξρεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε ηα 
επαγγέικαηα θαη ηνπο θιάδνπο πνπ κείσζαλ ηελ απαζρφιεζή ηνπο, νπφηε.  
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ρήκα 23: Απαζρόιεζε αλά θιάδν δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Πεγή: Eurostat 

Δμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
 

Παξά ηελ θξίζε θαη ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ βηψλεη ε ρψξα ηα ηειεπηαία έηε, νη 
ειιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηνξζψζεη φρη κφλν λα επεξεαζηνχλ 
αξλεηηθά αιιά θαη λα απμήζνπλ ην χςνο ησλ εμαγσγψλ ηνπο, ζπκβάιινληαο ην 2013 
θαηά 15,2% ζην εγρψξην ΑΔΠ. Αλαιπηηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα πνπ 
αθνινπζεί, ν θχξηνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ πξνέξρεηαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο 
Αηηηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην δηάζηεκα 2008-
2013, νη εμαγσγέο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο παξνπζίαζαλ ΜΔΡΜ ίζν κε 4,7% (ελψ ν 
εζληθφο κέζνο φξνο αλέξρεηαη ζε 5,8%), έρνληαο σο απνηέιεζκα νη εμαγσγέο ην 
2013 λα απμεκέλεο θαηά 25,9%. 
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ρήκα 24: Δμαγσγέο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

Χζηφζν, παξά ηε ζεκαληηθφηαηε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηηο εζληθέο 
εμαγσγέο, αξλεηηθφ παξακέλεη ην γεγνλφο φηη ε Πεξηθέξεηα απνηειεί ηνλ 
ζεκαληηθφηεξν πφιν έιμεο ησλ εηζαγσγψλ, ζπγθεληξψλνληαο ην 2013 ην 67,9% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ. Οη εηζαγσγέο ηεο Πεξηθέξεηαο εμαθνινπζνχλ λα 
θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα παξά ην γεγνλφο φηη ην δηάζηεκα 2008-2013 
παξνπζίαζαλ κέζε εηήζηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 9,4% (ζε εζληθφ επίπεδν ην 
πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε -8,6%), αληηζηνηρψληαο ζε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ην 2013 
θαηά 39,0% ζε ζχγθξηζε κε ην 2009. Οη πξναλαθεξζείζεο επηδφζεηο ζπλεπάγνληαη 
ηελ χπαξμε αξλεηηθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, φπσο θαλεξψλεη ν δείθηεο επηθάιπςεο, 
ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 41,7%, θαηαηάζζνληαο ηελ Αηηηθή ζηελ ηειεπηαία ζέζε φζνλ 
αθνξά ην δείθηε απηφ.  

 

 

ρήκα 25: Καηαλνκή ησλ εμαγσγώλ σο πξνο ηνλ πξννξηζκό ηνπο 

Πεγή: Δγλαηία Οδφο ΑΔ, Παξαηεξεηήξην, 2014 
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ζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο ηεο Πεξηθέξεηαο αλά θιάδν, παξαηεξνχκε φηη ηα 
πεηξειαηνεηδή, ηα ρεκηθά – πιαζηηθά, ηα κέηαιια, νη κεραλέο – ζπζθεπέο θαη ηα 
ηξφθηκα απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο εμαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο Πεξηθέξεηαο. Ζ 
θπξηφηεξε εμαγσγηθή αγνξά ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη ε Δ.Δ., ε νπνία φκσο 
ζηαδηαθά ράλεη ζεκαληηθφ έδαθνο. Δλψ ην 2008 ην 60% ησλ εμαγσγψλ 
πξννξίδνληαλ γηα ηελ Δ.Δ., ην 2012 ην πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρνχζε ζε 49%. ηνλ 
αληίπνδα, ζεκαληηθή αχμεζε θαηαγξάθεηαη ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πξνο ηηο ρψξεο ηνπ Μάγθξεκπ θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, θαζψο 
ην πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ρψξεο απηέο απμήζεθε απφ 5% ην 2008 ζε 14% 
ην 2012. 

3.2.4 Αποτύπωση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού 

Απφ ηελ αξρή ηνπ 2010, ε Διιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη, ελ κέζσ βαζηάο χθεζεο, ζε 
κία δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ θαη δηφξζσζεο ησλ πνηθίισλ εζσηεξηθψλ θαη 
εμσηεξηθψλ ηεο αληζνξξνπηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζπζζψξεπζε ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ ρξφλησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο πνιιαπιέο αζηνρίεο 
εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Ζ δηεζλήο 
ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε αλέδεημε ηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο 
νηθνλνκίαο θαη νη δεκνζηνλνκηθνί δείθηεο επηδεηλψζεθαλ. Ζ αξλεηηθή εμέιημε ησλ 
βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο αληαλαθιάηαη θαη ζηελ 
εμέιημε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηψλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, φπσο θαη ε ρψξα θαηά κέζν φξν, 
κέρξη θαη ην 2008 παξνπζίαζε ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ θ.θ. ΑΔΠ, 
ελψ αληίζεηα, απφ ην 2008 θαη κεηά, φπνπ εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο επηπηψζεηο ηεο 
παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε Διιάδα, θαηαγξάθεηαη κείσζε ηνπ θ.θ. ΑΔΠ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξίπνπ κε ΜΔΡΜ -3,9%, ε νπνία φκσο είλαη κηθξφηεξε ηνπ 
αληίζηνηρνπ ΜΔΡΜ ηεο ρψξαο (-4,7%), γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηνλ 
κεηξνπνιηηηθφ ραξαθηήξα ηεο Πεξηθέξεηαο. Σελ ίδηα πεξίνδν ζε θνηλνηηθφ επίπεδν 
ζεκεηψλνληαλ αχμεζε ηνπ θ.θ. ΑΔΠ κε ΜΔΡΜ 0,3%. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηα κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 
φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο απφ ηηο 
αξρέο ηνπ 2009 έσο ζήκεξα. σξεπηηθά ηελ πεξίνδν 2009-2013 ε απαζρφιεζε ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κεηψζεθε θαηά 441,5 ρηιηάδεο άηνκα ή θαηά 25,2% κε ηελ 
αληίζηνηρε κείσζε ζε επίπεδν ρψξαο λα αλέξρεηαη ζε 22,9%. Ζ κείσζε αθνξά ην 
ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο πεξηθέξεηαο ελψ ε θχξηα κείσζε ηεο 
απαζρφιεζεο ζε απφιπηνπο φξνπο έρεη πξνέιζεη απφ ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα φπνπ 
ζηελ Πεξηθέξεηα ράζεθαλ 255,6 ρηι. ζέζεηο εξγαζίαο ή ην 18,8%. 

Ζ πξφζθαηε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηεο Δ.Δ. απεηθνλίδεη 
εμαηξεηηθά ηελ θαηάζηαζε θηψρεηαο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ειιεληθή θνηλσλία. 
Με ηνλ δείθηε αλεξγίαο λα ππεξηξηπιαζηάδεηαη ζε ζρέζε κε ην 2008, πεξηζζφηεξν 
απφ ην έλα ηξίην ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο βηψλεη θαηάζηαζε θηψρεηαο ή θηλδπλεχεη 
απφ απηήλ. 

Ο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο πνπ ππφθεηηαη ζε θηψρεηα έρεη αλέιζεη ζε 3,8 εθ  άηνκα 
(34,6% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ), απφ ηνλ νπνίν ηα 686.000 είλαη παηδηά έσο 17 
εηψλ. Ο  γεληθόο δείθηεο αθξαίαο θηώρεηαοήηαλ ζην 14% ην 2013, ελψ ήηαλ 11% 
ην 2012 θαη κφιηο 2% ην 2009. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο θηψρεηαο ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξφζθαηεο εθζέζεηο ησλ 
θνηλσληθψλ θνξέσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα Απφξνπο 
(ΣΔΒΑ / FEAD). 
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Γήκνο Αζελαίσλ 

χκθσλα κε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Δπηδνκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο 
Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Τγείαο,ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014 
ππνβιήζεθαλ 6.828  αηηήκαηα δεκνηψλ γηα έθδνζε βηβιηαξίνπ απνξίαο. Δπίζεο, 
ζηελ ειεθηξνληθή βάζε ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ 
Αζελαίσλ – ΚΤΑΓΑ, ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη δηθαηνχρνη ησλ πξνγξακκάησλ 
παξνρήο ηξνθίκσλ, ηκαηηζκνχ θαη θαξκάθσλ, είλαη εγγεγξακκέλα 15.805 άηνκα. 
χκθσλα πάιη κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο Γηαηξνί ηνπ Κόζκνπ, ν 
κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ σθεινχκελσλ ηεο  αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο 
θαη δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο έλδεηαο ζηελ νπνία δηαβηεί. Σα θχξηα αηηήκαηα 
αθνξνχλ ζε θνηλσληθν-πξνλνηαθή ππνζηήξημε, εχξεζε εηδψλ πξψηεο αλάγθεο, 
νηθνλνκηθή ζηήξημε, βνήζεηα ζε ηαηξηθά ζέκαηα θ.α. 

Τπνινγίδεηαη φηη ην πιήζνο ησλ δπλεηηθά σθεινχκελσλ πνπ δηαβηνχλ ζε θαζεζηψο 
θηψρεηαο ή θηλδχλνπ θηψρεηαο ζην Γήκν Αζελαίσλ αλέξρεηαη ζε 70.000 άηνκα. 

Κεληξηθόο Σνκέαο 

ηνλ Κεληξηθφ Σνκέα Αζελψλ, (εθηφο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ) δελ ππήξραλ έληνλα 
θαηλφκελα θηψρεηαο θαη απνθιεηζκνχ, αθνχ νη θάηνηθνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 
αλήθαλ ζηα κηθξνκεζαία ζηξψκαηα θαη δελ αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα θνηλσληθήο 
ελζσκάησζεο. Ζ πιεζπζκηαθή νκάδα κε  ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα έληαμεο ήηαλ 
ίζσο ε νκάδα ησλ κεηαλαζηψλ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο  κε ηελ θξίζε ηεο χθεζεο θαη ηεο αλεξγίαο, ηα κηθξνκεζαία 
ζηξψκαηα αληηκεηψπηζαλ έληνλα ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο,  έραζαλ εηζνδήκαηα  
θαη ζήκεξα πνιιέο νηθνγέλεηεο έρνπλ φρη κφλν ζέκαηα κείσζεο ηνπ επηπέδνπ 
δηαβίσζεο αιιά θαη ζέκαηα απιήο επηβίσζεο. Σελ εηθφλα ησλ πεξηνρψλ 
ζπκπιεξψλνπλ θαη νη κηθξέο αηνκηθέο/νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, (νη νπνίεο 
απνηεινχλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ ελφηεηα) νη νπνίεο 
επίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έραζαλ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο θαη 
αλαγθάζηεθαλ λα θιείζνπλ επηηείλνληαο ηελ εηθφλα  ηεο θηψρεηαο ζηηο γεηηνληέο ηεο 
Αζήλαο. 

Οη άζηεγνη,  νη νπνίνη απνηεινχζαλ ειάρηζην πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ηνπ 
Λεθαλνπεδίνπ θαη δνχζαλ κφλν ζην Κέληξν ηεο Πφιεο, ζήκεξα έρνπλ 
πνιιαπιαζηαζηεί θαη ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, κε απνηέιεζκα λα επηηείλεηαη 
δξακαηηθά ε αλάγθε ζηνλ θεληξηθφ ηνκέα γηα άκεζεο παξεκβάζεηο επηζηηηζηηθήο 
βνήζεηαο.   

Βόξεηνο Σνκέαο 

Απφ ηνπο Γήκνπο πνπ απνηεινχλ ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ην γεγνλφο φηη ν Βφξεηνο 
ηνκέαο Αζελψλ ζπκπεξηιακβάλεη Γήκνπο κε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ζχλζεζε θαη 
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Τπάξρνπλ δήκνη ζηνπο νπνίνπο παξαδνζηαθά 
θαηνηθνχλ εξγαηηθά ζηξψκαηα θαη κηθξνκεζαία ζηξψκαηα (π.ρ. Νέα Ησλία θαη 
Μεηακφξθσζε), δήκνη κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο κηθξναζηηθήο θαη κεζναζηηθήο ηάμεο 
θαη δήκνη ζηνπο νπνίνπο παξαδνζηαθά δηέκελε ε αζηηθή ηάμε.Ζ θησρνπνίεζε ηεο 
Διιεληθήο θνηλσλίαο ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο έρεη αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ αθφκα θαη 
ηνπο δήκνπο ζηνπο νπνίνπο θαηνηθνχζαλ κεζναζηηθέο θαη αζηηθέο νηθνγέλεηεο. 

ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο ελφηεηαο ελδηαθέξνληνο, παξαηεξείηαη έληνλν ην 
θαηλφκελν ησλ «λεφπησρσλ» θαζψο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε 
κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ απμεηηθέο ηηκέο ζην ζχλνιν ησλ 
σθεινχκελσλ απφ ηηο θνηλσληθέο παξνρέο. Λφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ, αχμεζε 
παξαηεξείηαη θαη ζηηο εθηεηακέλεο νηθνγέλεηεο, δειαδή ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο γεληέο 
πνπ δηακέλνπλ ζην ίδην ζπίηη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 
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σθεινχκελσλ απφ ηηο θνηλσληθέο δνκέο ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, είλαη ζηελ 
παξαγσγηθή ειηθία ησλ 35- 65 εηψλ, άλεξγνη κε ηέθλα ειηθίαο 0-25 εηψλ. 

Νόηηνο Σνκέαο 

ην Νφηην ηνκέα ηεο Αζήλαο έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ην πνζνζηφ ησλ 
καθξνρξφληα άλεξγσλ, ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 50 ρσξίο εξγαζία, ησλ κνλνγνλετθψλ 
νηθνγελεηψλ, ειηθησκέλσλ ρσξίο επαξθή νηθνλνκηθά κέζα, κεηαλαζηψλ θιπ. ιεο 
απηέο νη νκάδεο πνπ έρνπλ εκθαληζζεί ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, ζπκπιεξψλνπλ ην πάδι 
ησλ νκάδσλ-ζηφρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο.  

Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί ε έμαξζε ςπρνινγηθψλ-ςπρηθψλ αζζελεηψλ, (θπξίσο 
ιφγσ ηεο αλεξγίαο θαη ηεο ζεκεξηλήο αλεπάξθεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ 
νηθνγελεηψλ)  πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ην πξνζσπηθφ ησλ Γήκσλ, ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλνδεπηηθέο ππεξεζίεο, ζα πξέπεη ε  
χκπξαμε λα ιάβεη ππφςε ηεο, ην πξφβιεκα απηφ, ην νπνίν επεξεάδεη ζεκαληηθά – 
εθηφο ησλ άιισλ-  ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο θαη δηαηήξεζεο 
εξγαζίαο, αλαπαξάγνληαο ηνλ θχθιν: αλεξγία – θαηάζιηςε – απνκφλσζε-κείσζε 
απηνεθηίκεζεο – αδπλακία δηεθδίθεζεο απαζρφιεζεο-αλεξγία.  

Πεηξαηάο - Νεζηά 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πεηξαηά θαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Νήζσλ πεξηιακβάλεη 
απνηεινχζαλ έσο ηα ρξφληα ηεο θξίζεο πεξηνρέο θαηνηθίαο θπξίσο κηθξνκεζαίσλ 
ζηξσκάησλ.  

Δπίζεο ηφπν-έδξα κηθξψλ, αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη 
κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε ηνπ Πεξάκαηνο 
θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. ήκεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνίθσλ έρνπλ 
αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ.  

Παξνπζηάδεηαη πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο θαη  κεγάινο αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ έρεη 
ππνζηεί κεηψζεηο ζην εηζφδεκά ηνπ. Οη νηθνγελεηαθνί πξνυπνινγηζκνί φιν θαη 
ζπρλφηεξα αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αλήιηθσλ κειψλ ηνπο θαη νη 
ειηθησκέλνη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα επηβίσζεο θαη εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ 
ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.  Έλα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο  
είλαη ε ρσξηθή εμάπισζε ησλ πιεζπζκψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 
θηψρεηαο ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ Γήκσλ. 

ζν αθνξά ηα λεζηά, ε πεξηνξηζκέλε έθηαζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο επεηξσηηθέο 
πεξηνρέο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πεξηνξηζκέλε πνηθηιία θαη πνζφηεηα ησλ θπζηθψλ 
πφξσλ, ηε δεκηνπξγία κηθξψλ αγνξψλ, θαζψο θαη ηε κηθξή δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 
νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηνξηζκέλε «θέξνπζα ηθαλφηεηα» απφ 
θπζηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πιεπξάο. Δπηπιένλ, ε απφζηαζε απφ ηα θέληξα 
ιήςεο απνθάζεσλ πεξηνξίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε, θαηαδηθάδνληαο 
πνιιέο θνξέο ηα λεζηά ζε απνκφλσζε θαη καξαζκφ. Σν θφζηνο κεηαθνξάο 
εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ είλαη πςειφ, ελψ απμεκέλν είλαη θαη ην θφζηνο 
ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ βαζηθψλ δεκφζησλ 
αγαζψλ (ελέξγεηα, πξφλνηα - πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε). 
Σέινο, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδεη θαη ε βησκαηηθή εκπεηξία ησλ θαηνίθσλ 
ησλ λεζηψλ, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο θαη έρνπλ άιιεο 
πξνζδνθίεο απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ επεηξσηηθψλ πεξηνρψλ.  

Γπηηθόο Σνκέαο 

Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ αλήθεη ζηα ρακειφηεξα 
εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα. χκθσλα κε κειέηε ηνπ ΗΝΔ γηα ηελ απφιπηε θηψρεηα (ΗΝΔ 
2010: 34 εθ.), ε Γπηηθή Αζήλα θαηαηάζζεηαη ζηελ πην πξνβιεκαηηθή, απφ άπνςε 
θηψρεηαο, απφ ηηο ηξεηο επξχηεξεο ελφηεηεο ζηηο νπνίεο δηαρσξίδεηαη, κε βάζε έλα 
ζχλνιν ζηνηρείσλ, ε Αηηηθή. 
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Ζ Γπηηθή Αζήλα, δηαρξνληθά εκθαλίδεη κεγαιχηεξν κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο απφ ηε 
ρψξα. Μηα πξφζθνξε πξνζέγγηζε ηεο αλεξγίαο θαηά Γήκν παξέρεηαη απφ ηα 
θαηαρσξεζέληα ζηνλ ΟΑΔΓ αηνκηθά Γειηία Αλέξγσλ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 
ζηνηρείσλ πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. 

Σν πνζνζηφ ησλ θαηφρσλ Γειηίνπ Αλεξγίαο σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ είλαη ζηαζεξά 
πςειφηεξν ζηνπο Γήκνπο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο απφ ην κέζν φξν ηεο Αηηηθήο θαη -απφ 
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 πςειφηεξν θαη απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηεο 
ρψξαο. O ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο αλεξγίαο ζηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο είλαη 
κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο αλεξγίαο ζηελ Αηηηθή θαη ζην ζχλνιν ηεο 
ρψξαο. Ζ πξνθαινχκελε απφθιηζε αλέξρεηαη ζην 30% κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 
Μαξηίνπ 2013. Οη ηάζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ αθνξνχλ ζε γεληθέο γξακκέο φινπο 
ηνπο Γήκνπο ηνπ Γπηηθνχ Σνκέα Αζελψλ. 

Πξφζζεηε θαη θαζνξηζηηθή παξάκεηξν απνηειεί ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θαρεμία θαη 
αλαπηπμηαθή ζηέξεζε ηεο Γπηηθήο Αζήλαο πνπ επηδεηλψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν 
ζηηο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο. ηελ πξάμε νιφθιεξα ηκήκαηα ηνπ «θαλνληθνχ» 
πιεζπζκνχ βξίζθνληαη αληηκέησπα κε κηα εηδηθή ζπλζήθε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 
ην θαηλφκελν πνπ απφ ηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο απνθαιείηαη «λέα θηψρεηα». Ο 
ζπλδπαζκφο ηεο «λέαο θηψρεηαο» κε ηελ έληνλε πεξηζσξηνπνίεζε κέζα ζηελ θξίζε 
ησλ Ρνκά, παιηλλνζηνχλησλ θαη νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ δηακνξθψλεη έλα θαζνδηθφ 
ζπεηξνεηδέο πνπ ζπξψρλεη αθφκα εληνλφηεξα ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά 
εξγαζίαο θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο επάισηνπο θξίθνπο απηήο 
ηεο αιπζίδαο. 

Ζ Π.Δ. ηνπ Γπηηθνχ Σνκέα ζπλδπάδεη ηελ εκθάληζε φισλ ησλ παξαπάλσ αξλεηηθψλ 
θαηλνκέλσλ, ζηα νπνία πξνζηίζεληαη «ζύιαθεο» νκάδσλ ζηφρνπ πνπ ππφθεηληαη 
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (Ρνκά, κεηαλάζηεο) ή/θαη αζηηθνί (ρσξηθνί) ζχιαθεο 
ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, πεξηνρψλ κε ρακειέο θνηλσληθέο ή άιιεο ππεξεζίεο θαη 
ππνδνκέο. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, νη 
ζπλνιηθά σθεινχκελνη απφ θνηλσληθέο θαη πξνλνηαθέο ππεξεζίεο θαη παξνρέο απφ 
ηνπο επηά (7) Γήκνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο αλέξρνληαη ζε 23.281 άηνκα ή 
ζην 6%ηνπ λφκηκνπ πιεζπζκνχ ηεο Π.Δ. (ΔΛΣΑΣ, αλαζ. Απγ. 2014, 386.969 άηνκα). 
Με ηελ αικαηψδε αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ 90 θαη κεηά, αξρηθά απφ ηελ Αιβαλία θαη ηηο ρψξεο ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ 
ζπλαζπηζκνχ, ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή, ε Γπηηθή Αζήλα απνηέιεζε 
θαη πάιη «πξνλνκηαθή» πεξηνρή εγθαηάζηαζεο, ηελ πην «πξνλνκηαθή» κεηά ην 
θέληξν ηεο Αζήλαο. 

χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε ηνπ ΑΓΑ (Εψλεο ή Δζηίεο Κνηλσληθήο 
Πεξηζσξηνπνίεζεο θαη Απνθιεηζκνχ ζηε Γπηηθή Αζήλα – Πνιηηηθέο Αληηκεηψπηζεο 
ηνπ Πξνβιήκαηνο, ΑΓΑ 2014) δείρλνπλ ζρεηηθά κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 
κεηαλαζηψλ απφ ζπγθεθξηκέλεο εζλφηεηεο ζηνπο Γήκνπο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο απφ ην 
γεληθφ ζχλνιν ηεο Αηηηθήο. ηελ Αγία Βαξβάξα θαηαγξάθεηαη κεγαιχηεξε παξνπζία 
κεηαλαζηψλ απφ ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη ην Μπαγθιαληέο. ην Αηγάιεσ 
θαηαγξάθεηαη κεγαιχηεξε παξνπζία κεηαλαζηψλ απφ ην Παθηζηάλ, ην Ηξάθ θαη ην 
Μπαγθιαληέο. ην Υατδάξη θαηαγξάθεηαη κεγαιχηεξε παξνπζία κεηαλαζηψλ απφ ην 
Παθηζηάλ. ην Πεξηζηέξη θαηαγξάθεηαη κεγαιχηεξε παξνπζία κεηαλαζηψλ απφ ην 
Παθηζηάλ, ην Ηξάθ θαη ην Μπαγθιαληέο. ην Ίιηνλ θαηαγξάθεηαη κεγαιχηεξε 
παξνπζία κεηαλαζηψλ απφ ην Μπαγθιαληέο. ηελ Πεηξνύπνιε θαηαγξάθεηαη 
κεγαιχηεξε παξνπζία κεηαλαζηψλ απφ ην Μπαγθιαληέο. ηνπο Αγίνπο 
Αλαξγύξνπο θαηαγξάθεηαη κεγαιχηεξε παξνπζία κεηαλαζηψλ απφ ηελ Αιβαλία, ην 
Παθηζηάλ θαη ην Μπαγθιαληέο. ηνλ Άγην ππξίδσλα ζην Αηγάιεσ ε κεγάιε 
καδηθνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ππξήλα κεηαλαζηψλ θαη ε αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ηνπ (απφ 
βαζηθά θνηλφηεηα ρξηζηηαλψλ Ηξαθηλψλ ζε θαηαθχγην Κνχξδσλ - πνιηηηθψλ 
πξνζθχγσλ θαη θησρψλ Παθηζηαλψλ θαη Μπαγθιαληεζηαλψλ) έρεη αλακθίβνια 
πξνθαιέζεη ηελ αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα ηεο γεηηνληάο. Οη ζπλζήθεο δηακνλήο 
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κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ είλαη ζπρλά πνιχ δπζκελείο (ζπλσζηηζκφο, 
πξνβιεκαηηθή πγηεηλή) ελψ ε αλεξγία ή ε πνιχ ρακειή ακνηβή ηνπο γηα 
πεξηζηαζηαθέο εξγαζίεο ζπκπιεξψλνπλ ην αδηέμνδν ηνπο. 

Σα πξνβιήκαηα απηά ζπλαληψληαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο γηα ην 
ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη δηακνξθψλνπλ έλα κίγκα κεξηθέο θνξέο 
εθξεθηηθφ. Σν 2007 παξνπζηάζηεθε κηα πξσηνβνπιία θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο κε 
έληνλε αληηκεηαλαζηεπηηθή ξεηνξηθή. Σν 2009 είρακε αξθεηέο ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο 
θαη ηξαπκαηηζκνχο θαη ζαλ αληίδξαζε αληηξαηζηζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ θαηέιεμαλ 
ζε κηθξήο έθηαζεο επεηζφδηα. Σν 2010 είρακε θαηαγγειίεο γηα θαθνκεηαρείξηζε 
Παθηζηαλψλ ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα Αηγάιεσ. Άιιε κνξθή έρεη ε θαηάζηαζε ζην 
Πεξηζηέξη, φπνπ δελ ππάξρεη νξηνζεηεκέλε πεξηνρή ππεξζπγθέληξσζεο ηνπο θαη 
νμπκέλσλ πξνβιεκάησλ ηαπηφρξνλα, αιιά ην πξφβιεκα πθίζηαηαη αξθεηά ζε 
δηάζπαξηε κνξθή. Ζ δηαζπνξά ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ κέζα ζηε 
κεγαινχπνιε ηνπ Πεξηζηεξίνπ δελ επηηξέπεη ηελ επηθέληξσζε καο ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά, δελ έρνπκε κηα «εζηία» ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ 
ζέκαηνο καο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη ζαθψο ε έλλνηα ηεο «δψλεο» 
θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο θαζψο ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ κεηαλαζηψλ ζην 
Πεξηζηέξη ππεξβαίλεη ηνπο 10.000 λφκηκνπο κεηαλάζηεο θαη καδί κε ηνπο “sans papier” 
πξέπεη λα πξνζεγγίδνπλ ηηο 20.000, κε ππεξζπγθέληξσζε φπσο πξναλαθέξνπκε 
Παθηζηαλψλ θαη Ηξαθηλψλ. Οη ζπλζήθεο ζηέγαζεο, απαζρφιεζεο θαη δηαβίσζεο, 
ηδηαίηεξα απηψλ ησλ ηειεπηαίσλ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπλζήθεο ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο 
ηεο πεξηνρήο ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα ζην Αηγάιεσ. 

Γπηηθή Αηηηθή 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ην θείκελν ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηε Γπηηθή 
Αηηηθή 2020+, ε Γπηηθή Αηηηθή θαίλεηαη λα είλαη απφ ηηο πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ 
πεξηζζφηεξν ηα ρξφληα ηεο θξίζεο. Ο δείθηεο αλεξγίαο εκθαλίδεηαη αξθεηά 
πςειφηεξνο ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Σν πςειφηεξν 
πνζνζηφ αλεξγίαο θαηαγξάθεηαη ζηνλ Αζπξφππξγν (29,2%) θαη αθνινπζνχλ ηα 
Μέγαξα (28,8%),   ε Φπιή (24,2%), ε Διεπζίλα (23,8%) θαη ε Μάλδξα- Δηδπιιία 
(18,6%).  Σα πνζνζηά απηά αλαθέξνληαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 2011, θαη δεδνκέλνπ 
φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε πνιηηηθή ηεο ιηηφηεηαο ρηχπεζε αζχκκεηξα ηηο πην 
θησρέο θαη νηθνλνκηθά πζηεξνχζεο πεξηνρέο, ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηε Γπηηθή 
Αηηηθή είλαη ηξαγηθά ρεηξφηεξε. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ ηνπο 
Γήκνπο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο (Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο θαη Κνηλσληθέο Γνκέο 
επηζηηηζηηθήο ζηήξημεο), θαηαγξάθεηαη κηα εμαηξεηηθά ηξαγηθή αχμεζε ησλ αλζξψπσλ 
πνπ επξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή αδπλακία ζην Γήκν Φπιήο (5204 άηνκα), θαη 
αθνινπζεί ε Διεπζίλα, ν Αζπξφππξγνο, ηα Μέγαξα θαη ε Μάλδξα-Δηδπιιία. 

Δπίζεο, ζηε Γπηηθή Αηηηθή δηαβηνχλ πνιπάξηζκεο θνηλφηεηεο ησλ Ρνκά, ε αξηζκεηηθή 
φκσο εθηίκεζε απηψλ πνηθίιιεη κεηαμχ δηαθφξσλ δεκνζηεχζεσλ θαη πεγψλ κε ζαθή 
ηάζε ππνεθηίκεζεο. χκθσλα κε ην Πιαίζην Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηνπο Ρνκά, 
2012-2020 (ζηνηρεία 1998 θαη 2008), ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Ρνκά 
(εδξαηνπνηεκέλσλ θαη επνρηθψλ) ζηε Γπηηθή Αηηηθή είλαη 2942 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 
773 εδξαηνπνηεκέλνη θαη 2169 επνρηθνί. Χζηφζν, ε κειέηε ηεο ΣΔΓΚΝΑ (2010) γηα 
ηελ εμεχξεζε  ρψξσλ ζηελ Αηηηθή γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ησλ Ρνκά απφ ηελ πεξηνρή 
ηνπ Διαηψλα ζηε Γπηηθή Αηηηθή εθηηκά ηνλ αξηζκφ ησλ Ρνκά πεξίπνπ ζε 10.000.  

Σέινο, ε Γπηηθή Αηηηθή απνηέιεζε ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά πεξηνρή ηεο ρψξαο κε ην 
κεγαιχηεξν αξηζκφ εγθαηάζηαζεο νκνγελψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓΓ ηελ 
πεξίνδν 1989-2000, κεηά ηελ Θεζζαινλίθε θαη ηελ Αζήλα (Πεγή: Γ.Γ. 
Παιηλλνζηνχλησλ Οκνγελψλ: 2002), ν δε Αζπξφππξγνο είλαη ν ηξίηνο ζε φιε ηελ 
Διιάδα πνιππιεζέζηεξνο Γήκνο ζε νκνγελείο (κεηά ηε Θεζζαινλίθε θαη ηηο 
Αραξλέο). Οη παιηλλνζηνχληεο νκνγελείο, ηδηαίηεξα ζηε Γπηηθή Αηηηθή, ηείλνπλ λα 
ζπγθεληξψλνληαη ζε πεξηνρέο κε έληνλα νηθηζηηθά πξνβιήκαηα, γεγνλφο πνπ επλνεί 
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ηε ρσξηθή γθεηνπνίεζε θαη λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα νκαιήο έληαμεο ζηε 
ζρνιηθή θαη θνηλσληθή δσή, εξγαζηαθήο απνθαηάζηαζεο θαη μελνθνβίαο/ ξαηζηζκνχ. 

3.2.5 Εκπαίδευση και σχολική διαρροή 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat ν δείθηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ 
(δει. ην πνζνζηφ λέσλ ειηθίαο 18-24 εηψλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ αλψηεξν 
θχθιν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δελ παξαθνινπζνχλ άιιν πξφγξακκα 
εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο) είλαη δηαρξνληθά γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θνληά ζην 
κέζν φξν κ.φ. γηα ηε ρψξα θαη ηελ ΔΔ27. Έηζη ην 2013 δηακνξθψζεθε ζε 10,1% ζε 
επίπεδν ρψξαο θαη 12% ζε επίπεδν ΔΔ-27, ελψ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ην 
αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ θάπνπ αλάκεζα (πεξίπνπ 11%). Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά 
ζρνιηθήο δηαξξνήο ζηελ Αηηηθή εκθαλίδνληαη δηαρξνληθά ζην Λχθεην φπσο ζπκβαίλεη 
αληίζηνηρα ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. 

ζν αθνξά ζηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ηνπ πνζνζηνχ κε αλψηεξε 
θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε (δει. Λπθείνπ, θαη ΑΔΗ). Γηα ην 2013, ην πνζνζηφ ηνπ 
πιεζπζκνχ ειηθίαο 25-64 εηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πνπ εκπίπηεη ζηελ θαηψηεξε 
θαηεγνξία εθπαίδεπζεο (δει. ρσξίο εθπαίδεπζε, κε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 
ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) δηακνξθψλεηαη ζην 41%, ελψ ν κ.φ. γηα ηε 
ρψξα είλαη 32,8%. Παξάιιεια, ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κε αλψηεξε θαη αλψηαηε 
εθπαίδεπζε παξνπζηάδεηαη απμεκέλνο  ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν γηα ηε ρψξα κε ην 
πνζνζηφ λα θηάλεη ζην 26,4% έλαληη 15,1% πνπ είλαη γηα ηε ρψξα. Ζ αχμεζε απηή 
νθείιεηαη θπξίσο ζηελ επξχηεξε ζπκκεηνρή ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε θαζψο ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο βξίζθνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα εθπαηδεπηηθά θαη παλεπηζηεκηαθά 
ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. 

3.2.6 Τγεία και προνοιακές πολιτικές 

Κξίζηκα δεηήκαηα 

Ζ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ζήκεξα, επεξεάδεη αξλεηηθά φιν ηνλ 
πιεζπζκφ θαη ηδηαίηεξα ηα άηνκα πνπ αληηκεηψπηδαλ ήδε πξνβιήκαηα θνηλσληθφ-
νηθνλνκηθήο έληαμεο θαζψο θαη ηηο πεξηνρέο κε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε. Κξίζηκν 
δήηεκα είλαη ν  αξηζκφο ησλ αλαζθάιηζησλ πνπ απμάλεηαη δηαξθψο, παξάιιεια κε 
ηελ ηαρεία αχμεζε ηεο αλεξγίαο απφ ην 2010. Δθηηκάηαη φηη 800.000 δπλεηηθά 
δηθαηνχρνη έρνπλ βξεζεί ρσξίο επηδφκαηα αλεξγίαο θαη πγεηνλνκηθή θάιπςε. 
Πεξαηηέξσ, ε πηψζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο έρεη επεξεάζεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ 
πγεία. Σν πνζνζηφ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη 
απξφβιεπηεο δαπάλεο – (έκκεζε έλδεημε ηεο ηθαλφηεηαο πιεξσκήο δαπαλψλ πγείαο) 
απμήζεθε απφ 26,6%   ην 2008 ζε 40,5% ην 2012. Ζ θαηάζηαζε είλαη ρεηξφηεξε γηα 
ηνπο άγακνπο κε εμαξηψκελα παηδηά – ην πνζνζηφ αδπλακίαο αληηκεηψπηζεο 
απξφβιεπησλ δαπαλψλ απμήζεθε απφ 48,1 ηνηο εθαηφ ην 2008 ζε 66,6 ηνηο εθαηφ ην 
2012.Δπίζεο ζε απηφ ζπλέβαιιε ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο θαηά θεθαιήλ δεκφζηαο 
δαπάλε. Παξά ηηο κεηψζεηο απηέο, σζηφζν, ε δήηεζε ζην ζχζηεκα δεκφζηαο πγείαο 
απμήζεθε, θαζψο έλαο αξηζκφο αηφκσλ – πηζαλψο ιφγσ ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ 
εηζνδήκαηνο κεηαθηλήζεθε απφ ηελ ηδησηηθή ζηε δεκφζηα πγεία. Έηζη ν αξηζκφο ησλ 
εηζαγσγψλ ζηα δεκφζηα Ννζνθνκεία απμήζεθε θαηά 24% (θπξίσο ζηα Ννζνθνκεία 
ηεο Αηηηθήο). 

Πξσηνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Φξνληίδα  

Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδαο πγείαο παξέρεηαη απφ ηα Κέληξα Τγείαο θαη ηα 
πεξηθεξεηαθά ηνπο ηαηξεία, ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ, ηνλ ΔΟΠΤ θαη 
ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία. Ζ Διιάδα θαηέρεη ηελ 5ε ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
φζνλ αθνξά ηελ αδπλακία θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ γηα ηαηξηθή επίζθεςε. 
Οη δαπάλεο γηα πξφιεςε θαη δεκφζηα πγεία κεηψλνληαη δηαξθψο, ελψ ζηαζεξά 
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εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη νη δαπάλεο γηα ηα ρξφληα λνζήκαηα. Ζ  Πξσηνβάζκηα 
Τγεηνλνκηθή Φξνληίδα ηα ηειεπηαία έηε ραξαθηεξίδεηαη απφ  πεξηθνπή δαπαλψλ, ηελ 
επηβάξπλζε ησλ αζθαιηζκέλσλ, ηε ζηαδηαθή δηάιπζε ησλ δεκφζησλ δνκψλ κε 
παξάιιειε δηαθπγή δεκφζησλ πφξσλ πξνο ηνλ θξαηηθνδίαηην ηδησηηθφ ηνκέα θαη 
πξνζπάζεηα ζεζκνζέηεζεο ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ θπξίαξρνπ ξφινπ ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα ζην ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ απνπζία δνκψλ ΠΦΤ ζηα αζηηθά θέληξα 
θαη ε θαζνιηθφηεηα ησλ παξνρψλ θαη απνηππψζεθε κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηαηηζηηθφ 
ζηνηρείν ηεο αχμεζεο ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο πγείαο πνπ μεπέξαζε ην 50% ηεο 
ζπλνιηθήο δαπάλεο πγείαο.  

Ζ δξακαηηθή κείσζε ησλ  πφξσλ έρεη εληείλεη ηελ αληζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο 
θαη δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε ηδησηηθή δαπάλε πγείαο 
ηζηνξηθά θαη παξαδνζηαθά ζπληζηά ην «εηζηηήξην» επρεξνχο πξφζβαζεο ζηηο 
ππεξεζίεο πγείαο κε κηθξφ θφζηνο ρξφλνπ θαη αλάθηεζε πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη 
απνηειεί σο εθ ηνχηνπ ζεκειηψδε ζπληζηψζα ζηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο. Ζ 
θαηάξξεπζε απηνχ ηνπ κεραληζκνχ θαη ε χπαξμε «πιενλάδνπζαο» δήηεζεο έρεη σο 
απνηέιεζκα ζεκαληηθφ κέξνο απηήο λα κελ βξίζθεη αληαπφθξηζε, θπξίσο ζε εππαζή 
ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Hπξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαιχπηεη έλα πεδίν 
θαζεκεξηλήο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη εθθξάδεηαη πνζνηηθά απφ 
ηελ παξαγσγή πελήληα πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ επηζθέςεσλ, εθαηφ πεξίπνπ 
εθαηνκκπξίσλ δηαγλσζηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη πιένλ ησλ 
εβδνκήληα εθαηνκκπξίσλ ζπληαγψλ θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 

Ννζνθνκεηαθή ππνδνκή 

Ζ λνζνθνκεηαθή ππνδνκή ηεο Αηηηθήο,αλεμάξηεηα απφ ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ησλ 
ππεξεζηψλ, ζεσξείηαη ζπλνιηθά επαξθήο θαη δηαπηζηψλεηαηζηαδηαθά φηη 
έρεηεπηηεπρζεί ζρεηηθή ηζνθαηαλνκή κνλάδσλ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. Ζ θαηαλνκή 
απηή ζπλδέεηαη θαη κε ηηο λέεο κεγάιεολνζνθνκεηαθέο ππνδνκέο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 
(Ννζνθνκείν Διεπζίλαο, Ννζνθνκείν Γπηηθήο Αζήλαο ζην Υατδάξη) . Ηζρπξφο 
αλαδεηθλχεηαη ζηαδηαθά ν ξφινο ηνπ ηδησηηθνχηνκέα ζην επίπεδν ηφζν ησλ 
ππεξεζηψλ ηξηηνβάζκηαο πγείαο κε ίδξπζε λέσλ λνζνθνκείσλθπξίσο ζηηο ΒΑ 
πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο ζε ζπλάξηεζε κε κεηαθνξηθνχο άμνλεο θαηαλαβαζκηζκέλν 
νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο ζην πεδίν ηεο δηάγλσζεο έρνπλ ηδξπζείαληίζηνηρα 
θέληξα κε ηηο ίδηεο πξνηηκήζεηο εγθαηάζηαζεο κε ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία θαηθιηληθέο. 
Πξφβιεκα ζήκεξα απνηειεί ε ρσξνζέηεζε νξηζκέλσλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλζηελ 
επξεία θεληξηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο γηα ιφγνπο ζπκθνξήζεσλ θαη 
ειιηπψλεγθαηαζηάζεσλ (Ηππνθξάηεην, Αηγηλήηεην, θ. ά.).  

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Δίλαη θαλεξφ πιένλ φηη ε Πεξηθέξεηα, κε βάζε ηηο ζεκεξηλέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 
ζπλζήθεο ζηελ Υψξα αιιά θαη ζηελ Αηηηθή θαη ζηνρεχνληαο ζηελεπζπγξάκκηζε ησλ 
πνιηηηθψλ θαη παξεκβάζεψλ ηεο κε ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέοπξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ 
αλάπηπμε, νθείιεη (κέζα απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο ΓεληθήοΓ/λζεο Τγείαο-Μέξηκλαο) 
λααλαιάβεη πξσηαγσληζηηθφ θαη επηηειηθφ ξφιν ζηελάκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ 
ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ηεο Αηηηθήο.εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 
ηε δπλαηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο λα πξσηαγσληζηήζεη ζε ζέκαηα πγεία -κέξηκλαο θαη 
ηνπηθήο θνηλσληθήο αλάπηπμεοαπνηειεί ε ζέζε πνπ έρεη σο πνιηηηθή αξρή θαη 
ππεξεζία, ζην πιέγκα ησλθνξέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αηηηθή θαη παξέρνπλ 
ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηήξημεο ηνπ πιεζπζκνχ. Παξαηεξείηε κεγάιν θελφ ζηνλ ηνκέα 
ησλ δηθηπψζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ, κε ΟΣΑ, ΜΚΟ, άιιεο Γεκφζηεο ππεξεζίεο αθφκα 
θαη κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο.  Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ζπλεξγαζίεο ζε 
δηαθξαηηθφ επίπεδν, παξά ην γεγνλφο φηηπνιιέο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ζηελ 
Δπξψπε θαη ηε Μεζφγεην αληηκεησπίδνπλπαξφκνηα κε ηελ Αηηηθή πξνβιήκαηα ζε 
ζέκαηα απνθιεηζκνχ πιεζπζκηαθψλνκάδσλ, πγείαο κεηαλαζηψλ θιπ. θαη ζα 
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κπνξνχζαλ κε αληαιιαγή εκπεηξηψλ,κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη θνηλέο δξάζεηο λα 
πξνσζεζνχλ ιχζεηο. 

Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζηελ Αηηηθή δελ ππάξρνπλδνκεκέλα 
δίθηπα ζπλεξγαζίαο ζε επξεία θιίκαθα θαη ζπλήζσο θάζε θνξέαοιεηηνπξγεί 
απνζπαζκαηηθά θαη ζρεδφλ απνκνλσκέλνο απφ ηνπο ινηπνχο. Ζαλππαξμία 
δηαιφγνπ, ελεκέξσζεο θαη θνηλήο δξάζεο, πνιιαπιαζηάδεη ηαθαηλφκελα 
επηθαιχςεσλ, ζηεξεί απφ ηελ πεξηθέξεηα ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαονηθνλνκηψλ 
θιίκαθαο, επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο θαη ηειηθά 
δελ ππνζηεξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλνρήο.Οη Γ/λζεηο ηεο Μέξηκλαο-Τγείαο 
αληηκεησπίδνπλ, φπσο πεξηεγξάθεθε ζπλνπηηθά,πνιιά πξνβιήκαηα, εμαηηίαο 
εζσηεξηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ αιιά θαη εμαηηίαοεμσηεξηθψλ παξαγφλησλ (νηθνλνκηθή 
θξίζε, απνπζία ζπληνληζκνχ, έιιεηςεπφξσλ θαη ππνδνκψλ, αχμεζε πιεζπζκνχ ζε 
κεηνλεθηηθή ζέζε θαη ζπιάθσλαλεξγίαο θαη ππνβάζκηζεο). 

Τπάξρνπλ φκσο ζεηηθά ζηνηρεία, φπσο εηδηθεπκέλνπξνζσπηθφ κε εκπεηξία θαη θαιή 
δηάζεζε, λένη ζεζκνί νξγάλσζεο θαηπξνγξακκαηηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ, φπσο ν λένο 
νξγαληζκφο θαη ην παξφλεπηρεηξεζηαθφ, πνιηηηθέο επξσπατθέο θαη εζληθέο πνπ 
ζηνρεχνπλ θαη έρνπλ σοπξνηεξαηφηεηα ηελ ζηήξημε ηεο ζπλνρήο, ρξεκαηνδνηήζεηο 
γηα παξεκβάζεηο ζεπεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζηψλ ζε 
επξσπατθφ θαη δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν, εζεινληηθφ θίλεκα, ΜΚΟ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαηζηελ θνηλσληθή ζηήξημε ηνπ πιεζπζκνχ. 

3.2.7 Εισοδήματα και συνθήκες διαβίωσης 

Ζ πιένλ άκεζε ζπλέπεηα ηεο θξίζεο είλαη έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο αλζξψπσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη παηδηψλ, πνπ δνθηκάδνληαη απφ ηε θηψρεηα, ζπλεπεία ηεο 
απμαλφκελεο αλεξγίαο θαη ηεο αχμεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ κε θαλέλαλ ή κε κφλν έλαλ 
εξγαδφκελν, ν νπνίνο, φκσο, έρεη κεησκέλεο ψξεο εξγαζίαο θαη ρακειέο απνδνρέο. 
Με δεδνκέλε ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ηα πνζνζηά θηψρεηαο ησλ αλέξγσλ είλαη 
πεξίπνπ ηξεηο θνξέο πςειφηεξα απφ φ,ηη ησλ εξγαδνκέλσλ. Δληνχηνηο, πνιινί 
άλζξσπνη πνπ έρνπλ εξγαζία, εθηφο ηνπ φηη ε θαηεγνξία απηή είλαη αλαινγηθά 
κεγαιχηεξε απφ ηελ θαηεγνξία ησλ αλέξγσλ, αληηκεησπίδνπλ πεξηθνπέο κηζζψλ θαη 
ζπλερείο αλαηξνπέο πνπ ζα νδεγνχλ ζε απμαλφκελα επίπεδα θηψρεηαο. 
Σαπηφρξνλα, ηα παηδηά θαίλεηαη λα ζπληζηνχλ κία ηδηαίηεξα επάισηε θνηλσληθή 
νκάδα, φπσο, επίζεο, θαη νη κφλνη γνλείο (27,1% ην 2008 θαη 32,1% ην 2009), ηα 
λνηθνθπξηά κε πάλσ απφ ηξία εμαξηψκελα παηδηά (27,2% ην 2008 θαη 28,6% ην 2009) 
θαζψο θαη ηα κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά ειηθησκέλσλ (άλσ ησλ 65 εηψλ). 

Οη λένη δελ ζηεξνχληαη απιά πξννπηηθέο εξγαζίαο αιιά ηαπηφρξνλα θαηαγξάθνπλ 
θίλδπλν θηψρεηαο (23% ην 2009) πςειφηεξν απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν (19,7%).Μία 
άιιε ραξαθηεξηζηηθή ηάζε, ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή, αλαθέξεηαη ζηνλ 
θίλδπλν θηψρεηαο ησλ λνηθνθπξηψλ κε έλα ή δχν παηδηά, πνπ ζπληζηνχλ ζηελ Διιάδα 
ην θπξίαξρν πξφηππν λνηθνθπξηνχ θαη πνπ θπξίσο αθνξά πεξηπηψζεηο κε κεζαία 
εηζνδήκαηα, ηα νπνία πιήηηνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Δπίζεο ηα 
άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ, νη ζπληαμηνχρνη θαη νη γπλαίθεο είραλ κεγαιχηεξεο 
εηζνδεκαηηθέο απμήζεηο ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, κε απνηέιεζκα 
ε εμέιημε απηή λα είλαη επλντθή, Σν 11% ηνπ πιεζπζκνχ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο 
δπζθνιίεο ζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο απφ ηηο ελλέα, ζπλνιηθά, δηαζηάζεηο ηεο πιηθήο 
ζηέξεζεο, ελψ ζε ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά θπκαίλεηαη ν δείθηεο έληαζεο ηεο 
εξγαζίαο χκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ (2011), ην 18,5% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 
δειψλεη φηη δπζθνιεχεηαη αξθεηά ζηελ απνπιεξσκή δαλείσλ ή δφζεσλ γηα αγνξά 
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Σν 35,8% ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ δειψλεη δπζθνιία γηα 
ηελ πιεξσκή πάγησλ ινγαξηαζκψλ, φπσο απηψλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηνπ 
λεξνχ, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θ.ιπ».Σέινο νη κεηαλάζηεο εξγαδφκελνη, λφκηκνη ή ρσξίο 
επίζεκα ραξηηά, είλαη επίζεο ηδηαίηεξα επάισηνη ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή χθεζε, 
θαη κάιηζηα εθείλνη πνπ κεηαλάζηεπζαλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ζπρλά  αλαγθάδνληαη λα 
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επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Ο θίλδπλνο θηψρεηαο ησλ κεηαλαζηψλ, απφ 32,7% 
ην 2010, απμήζεθε ζε 36,5% ην 2011. 

3.2.8 Πληθυσμιακές ομάδες που επηρεάζονται 

ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζήκεξα, φπνπ ε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα έρεη 
πεξηνξηζζείζεκαληηθά, νη νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ απαξηίδνληαη θπξίσο απφ 
εθείλνπο πνπ δελδηαζέηνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηεί ε 
«απαζρνιεζηκφηεηα», πνπβξίζθνληαη ζε θξίζηκε ειηθία (λένη θαη ειηθησκέλνη), πνπ 
παξνπζηάδνπλ ρξφληα θαηδαπαλεξά πξνβιήκαηα πγείαο, πνπ έρνπλ επηζθαιή ή δελ 
έρνπλ θαζφινπ θνηλσληθήαζθάιηζε, πνπ βξίζθνληαη απνθνκκέλνη απφ νηθνγελεηαθά 
δίθηπα αιιεινβνήζεηαο ήεληάζζνληαη ζε πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ δίθηπα θιπ. 

ζν πεξηζζφηεξα ηέηνηαραξαθηεξηζηηθά ζπγθεληξψλεη θαλείο, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη 
θαη νη πηζαλφηεηεο λαεηζέιζεη ζε θαχιν θχθιν θηψρεηαο. Οη πξφζθαηα 
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Αζήλα, θαη κεηαμχαπηψλ ηδηαίηεξα νη κεηαλάζηεο θαη, κε ηδηαίηεξε 
ζπγθέληξσζε Ρνκά ζην Γπηηθφ Σνκέα Αζελψλ, ηξνθνδνηνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ 
ππφινηπν πιεζπζκφ ηνλ θαχιν απηφ θχθιν. Οη νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, θαηά 
ηεθκήξην ρσξίο αθίλεηε πεξηνπζία,ζπγθεληξψλνληαη ζηηο πεξηνρέο ρακεινχ ελνηθίνπ. 

Σν γεγνλφο φηη απηφ ζπκβαίλεη ζε κηααγνξά θαηνηθίαο πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηελ 
ηδηνθαηνίθεζε θαη ηελ πνιχ πεξηνξηζκέλεθηλεηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηηο κεηαζηεγάζεηο 
- ηδηαίηεξα γηα ηνπο ηδηνθάηνηθνπο - δεκηνπξγεί απμεκέλνπο θηλδχλνπο θαη γηα ηνπο 
ηδηνθάηνηθνπο πεξηνρψλρακεινχ ελνηθίνπ, νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ αλάινγα 
επηβαξπληηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηηο ίδηεο κεηνλεθηηθέο νκάδεο έρνπλ απμεκέλε 
παξνπζία, αθφκα θαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο ήδερακειέο κέζεο ζπλζήθεο ησλ πεξηνρψλ 
ζηηο νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη, πξνβιήκαηααπαζρφιεζεο, ρξήζεο ππεξεζηψλ, 
θνηλσληθννηθνλνκηθήο έληαμεο πνπ αληηκεησπίδνπλεηδηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Απφ ρσξηθή άπνςε, εΑζήλα παξνπζηάδεη δχν βαζηθνχο ηχπνπο πεξηνρψλ κε 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηβαξχλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο θνηλσληθήο αλέιημεο ησλ θαηνίθσλ 
ηνπο. ηνπο δχν απηνχο ηχπνπο ζα πξέπεηλα πξνζηεζεί θαη ε θαηαπιηζκαηηθή ζπρλά 
κνξθή εγθαηάζηαζεο ησλ Ρνκά, ζε δηάθνξεοπεξηνρέο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πφιεο. Ο 
πξψηνο βαζηθφο ηχπνο κεηνλεθηηθήο πεξηνρήο αθνξάπεξηνρέο ηεο ιατθήο 
πεξηθεξεηαθήο απηνζηέγαζεο θαη πάιη, ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο πφιεο. Καη πάιη 
δειαδή εκθαλίδεηαη ε αληζφηεηα ζε βάξνο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γπηηθνχ ΣνκέαΑζελψλ. 
Οη πεξηνρέο απηέοείλαη θπξίσο πεξηνρέο ηδηνθαηνίθεζεο, κε ζρεηηθψο πςειή 
ζπγθέληξσζε κεγάισλ ειηθηψλ.Υσξνζεηνχληαη ζηελ επξχηεξε εξγαηηθή πιεπξά ηεο 
πφιεο θαη, θπξίσο, ζηηο παξπθέο ηνπΠεηξαηά. ηνλ ίδην βαζηθφ ηχπν εληάζζνληαη θαη 
πεξηνρέο ηνπ ηέινπο ηεο πεξηφδνπ ηεο ιατθήο πεξηθεξεηαθήο απηνζηέγαζεο ζην 
βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. 

Ο δεχηεξνο βαζηθφο ηχπνο αθνξά πεξηνρέο γχξσ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο, ηηο 
πεξηνρέο πνπνηθνδνκήζεθαλ βάλαπζα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη ‟70 κε ην 
ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο.Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο θνηλσληθά κηθηέο ζηελ πιεηνλφηεηά 
ηνπο, κε ππεξεθπξνζσπνχκελαηα ρακειά κεζαία ζηξψκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ 
γλψξηζκα ησλ πεξηνρψλ απηψλ, πνπζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ ην 30% ηνπ αζελατθνχ 
πιεζπζκνχ, απνηειεί ε έληνλε θάζεηεθνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε. Ο δηαρσξηζκφο πνπ 
αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο θαηνηθίαο θαη ηνθαζεζηψο ελνηθίαζεο αλάινγα κε ηνλ φξνθν, 
ζπλδέεηαη ακέζσο κε ηελ παξαηεξνχκελεθάζεηε θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε.  

Έλα πξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηνρψλ πνπεληάζζνληαη ζηνλ δεχηεξν απηφ 
ηχπν είλαη ε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε κεηαλαζηψλ, νηνπνίνη ζπρλά ππεξβαίλνπλ ην 
10% ηνπ πιεζπζκνχ, θαη νη νπνίνη θαηνηθνχλ ζπλήζσο ζεππφγεηα θαη εκηππφγεηα 
δηακεξίζκαηα ή απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. ε θάζε έλαλ απφ ηνπο ηχπνπο απηνχο είλαη 
ζρεηηθψο δηαθνξεηηθή ε θπζηνγλσκία ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ θηλδπλεχνπλ λα 
εγθισβηζζνχλ θαζψο θαη ν βαζκφο ηνπαπεηινχκελνπ εγθισβηζκνχ. ε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο, φκσο, πξφθεηηαη γηα νκάδεο πνπβξίζθνληαη ζην πεξηζψξην ηνπ 
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εθζπγρξνληζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, θαη ησλ νπνίσλ ε κνίξα ζα απνθιίλεη απφ 
εθείλε ηνπ βαζηθνχ θνξκνχ εθφζνλ δελ απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηδηαίηεξεο 
θξνληίδαο. 

Μηα άιιε νκάδα πνιηηψλ πνπ επεξεάδεηαη είλαη νη κεηαλάζηεο. Οη κεηαλάζηεο 
απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε θνηλσληθή κεηαβνιή ζηελΑζήλα ησλ 
ηειεπηαίσλ 15-20 εηψλ. Απνηεινχλ ζεκαληηθή πξνζζήθε ζηνλ πιεζπζκφ κηαοπφιεο 
πνπ, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ „80, είρε πνιχ πεξηνξηζκέλε αχμεζε. Ζ παξνπζία ηνπο δελ 
είρε αληηκεησπηζζεί κε ζνβαξφηεηα νχηε αλαιπηηθά νχηε πνιηηηθά απφ ηηο 
θπβεξλήζεηο ησλ πεξαζκέλσλ εηψλ, ελψ δελ ππήξρε κηα ζπλεθηηθή θαη 
ηζνξξνπεκέλε πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο. εκεηψλεηαη, πάλησο, φηη εζπκβνιή ησλ 
κεηαλαζηψλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κέρξη ηελ θξίζε ήηαλ ζαθψοζεκαληηθή. Απφ 
ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπλδεφκελα κε θαηά 
πεξίπησζεπαξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, αιιά πξνθαλψο ε ηζνπεδσηηθή γελίθεπζε 
ππνζάιπεηξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη παξαγλσξίδεη ηελ ζπλζεηφηεηα ησλ 
παξαβαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ δελ πεξηνξίδνληαη άιισζηε ζηνπο κεηαλάζηεο θαη ζε 
πνιιέο πεξηπηψζεηοέρνπλ πνιχ κεγαιχηεξν ρξνληθφ βάζνο. 

Ζκεγάιε ζπγθέληξσζε κεηαλαζηψλ δεκηνπξγεί, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 
ππαξθηάπξνβιήκαηα γηα άιιεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη γηα ηνπο ίδηνπο. 
Γεληθφηεξα, άιισζηε, εζπγθέληξσζε ελφο θνηλσληθνχ ηχπνπ πιεζπζκνχ ζε κηα 
πεξηνρή ηείλεη λα δεκηνπξγείπξνλνκηαθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 
ίδηνπ ηχπνπ θαη ππνζάιπεη θαηλφκελααπνθιεηζκνχ θαη γθεηνπνίεζεο.  

3.2.8.1 Άτομα με αναπηρία 

ηελ νκάδα-ζηφρνπ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πεξηιακβάλνληαη άηνκα κε ζσκαηηθέο 
θαη ςπρηθέο ή θαη λνεηηθέο ή θαη αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο. Σν εχξνο ηεο νκάδαο 
απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ παζήζεσλ νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ή φρη ζηελ 
θαηεγνξία ηεο αλαπεξίαο ή ην πνζνζηφ  χπαξμεο αζζέλεηαο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
παξφληνο πηνζεηείηαη ν νξηζκφο ηεο νκάδαο ζηφρνπ ηεο νκάδαο ησλ αηφκσλ κε 
αλαπεξία φπσο απηφο εθαξκφδεηαη απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Δζληθνχ 
Μεηξψνπ δηθαηνχρσλ ησλ θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, ε εγγξαθή ζην 
νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο κέζσ ηεο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη ηελ αληηθεηκεληθή 
επαιήζεπζεηνπ κεγέζνπο ηεο νκάδαο-ζηφρνπ. Δληνχηνηο παξνπζηάδεη ην ελδερφκελν 
ππνηίκεζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο νκάδαο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνην άηνκν κε 
αλαπεξία δελείλαη εγγεγξακκέλν ζην κεηξψν, παξφιν πνπ ε ζσκαηηθή, ςπρηθή, 
λνεηηθή ή αηζζεηεξηαθή ηνπ πάζεζε (ή ν ζπλδπαζκφο απηψλ) ζπληζηά πξαγκαηηθή 
αλαπεξία κε άκεζεο επηπηψζεηο ζηνλ ίδην θαη ηνλ πεξίγπξφ ηνπ. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία κεηξψνπ ησλ εμήληα έμη (66) Γήκσλ ηεο Αηηηθήο θαη ηεο 
απνηχπσζήο ηνπο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ην πνζνζηφ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ 
ιακβάλνπλ ζηήξημε θπκαίλεηαη ζην 4,15% επί ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εμππεξεηνχκελσλ 
ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηφκσλ κε 
αλαπεξία παξνπζηάδεηαη ζηελ Π.Δ. Πεηξαηψο, πνζνζηφ 25% κηαο θαη ν Γήκνο ηνπ 
Πεηξαηά ζπγθεληξψλεη ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα ησλ γεηηληαδφλησλ Γήκσλ. Αθνινπζεί 
ε  Π.Δ. Νήζσλ κε πνζνζηφ 4,69%, ε Π.Δ. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κε πνζνζηφ 2,38%, νη 
Π.Δ. Κεληξηθνχ(1,22%), Γπηηθήο Αηηηθήο (1,36%), Βφξεηνπ Σνκέα (1,38%). Σα  
κηθξφηεξα πνζνζηά παξνπζηάδνληαη ζηελ Π.Δ. Νφηηνπ (0,77%)θαη Γπηηθνχ Σνκέα 
(0,55%).   

Πίλαθαο 15: ΑκεΑ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 
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Πεγή: social.pepattikis.gr, Ίδηα Δπεμεξγαζία  

 

ρήκα 26: ΑκεΑ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

3.2.8.2 Εξαρτημένα η απεξαρτημένα άτομα από ουσίες, οροθετικοί 

Σα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ζην γεληθφ 
πιεζπζκφ (ΔΠΗΦΤ 2004) θαηαδεηθλχνπλ πσο ζε εζληθφ επίπεδν ζρεδφλ έλα ζηα 11 
άηνκα ειηθίαο 15-64 εηψλ αλέθεξαλ ρξήζε παξάλνκεο νπζίαο (θπξίσο θάλλαβεο) 
έζησ θαη κία θνξά ζηε δσή, 4% δνθίκαζαλ 1-2 θνξέο, ελψ ην 5% επαλέιαβαλ ηε 
ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο. Σα πςειφηεξα πνζνζηά ρξήζεο παξαηεξήζεθαλ ζηνπο 
άλδξεο (13% έλαληη 4% ησλ γπλαηθψλ), ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 25-34, 18-24 θαη 35-44 
εηψλ (πεξίπνπ 12%), ζηα άηνκα κε πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (15%) θαη ζηελ 
Αζήλα (12%), έλαληη ηεο Θεζζαινλίθεο (8%) θαη ησλ ινηπψλ αζηηθψλ πεξηνρψλ 
(7%).ε φ,ηη αθνξά ηελ εμάξηεζε απφ νπζίεο, ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηνπο 
πξνβιεκαηηθνχο ρξήζηεο, φπνπ «σο πξνβιεκαηηθή ρξήζε λνείηαη ε ζπζηεκαηηθή 
ελέζηκε ή καθξάο δηάξθεηαο ρξήζε νπηνχρσλ, θνθαΐλεο θαη ακθεηακηλψλ». χκθσλα 
κε εθηηκήζεηο, ε πξνβιεκαηηθή ρξήζε λαξθσηηθψλ ζηελ Διιάδα θηάλεη ζε 2,6/1.000 
θαηνίθνπο, αλαινγία απφ ηηο ρακειφηεξεο ζηελ Δπξψπε. 

Ο εληνπηζκφο ησλ εμαξηεκέλσλ απφ νπζίεο άηνκα, θπξίσο απφ ηελ εξσίλε, απνηειεί 
πξφβιεκα κε κεζνδνινγηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. Υξεζηκνπνηψληαο 
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο κεζνδνινγίεο ην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη 
Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά (ΔΚΣΔΠΝ) εθηηκά ην κέγεζνο ηνπ ζπλνιηθνχ 
πιεζπζκνχ πξνβιεκαηηθψλ ρξεζηψλ εξσίλεο ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ηνλ 
αξηζκφ ρξεζηψλ πνπ δεηνχλ ηε βνήζεηα ζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε ρξήζε 
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AκεΑ 749 536 1.659 169 11.822 824 150 176 16.085 

Πιεζπζκόο Π.Δ. 54.378 69.219 135.972 30.591 46.597 34.568 3.196 12.986 387.507 
Πνζνζηό ΑκεΑ 

επί ηνπ 
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σλ 1,38% 0,77% 1,22% 0,55% 25,37% 2,38% 4,69% 1,36% 4,15% 
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εξσίλεο. Με βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο απηνχο νη εμαξηεκέλνη απφ ηελ εξσίλε 
ρξήζηεο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο γηα ην 2012 ήηαλ 20.429 κε 95% δηάζηεκα 
εκπηζηνζχλεο (18.232 – 22.968 άηνκα), ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο άλδξεο 
(>70%). ηελ Αηηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αζήλα ζπγθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ (45%) ησλ εμαξηεκέλσλ.  

Πίλαθαο 16: Δθηηκήζεηο αξηζκνύ ρξεζηώλ ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο (2012) 

 
Δγγξαθέο 

Κξπκκέλνο 

πιεζπζκόο 

Δθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνύ 
πιεζπζκνύ 

Πιεζπζκόο δ.ε. 95% 
Φύιν     
Άλδξεο 3.470 13.529 16.999 15.021 – 19.315 
Γπλαίθεο 673 2.755  2.590 – 4.632 
Ζιηθία     
15-24 317 1.844 2.161 1.318 – 3.714 
25-34 2.173 7.129 9.302 8.097 – 10.752 
35-64 1.653 7.067 8.720 7.117 – 10.794 
Σόπνο 
δηακνλήο 

    

Αηηηθή 2030 6.995 9.025 7.788 – 10.528 
Δθηφο Αηηηθήο 2.080 8.329 10.409 8.755 – 12.474 
ύλνιν 4.143 16.286 20.429 18.232 – 22.968 

Πεγή: ΔΚΣΔΠΔΝ (2014) 

 

 

ρήκα 27: Υξήζηεο αλα θύιν 

Απφ απηνχο, νη πξνβιεκαηηθνί ρξήζηεο πνπ έρνπλ θάλεη ελέζηκε ρξήζε θαηά ηνλ 
ηειεπηαίν κήλα είλαη 7.651 (95% δ.ε. 6.616 – 8.914). Ζ ειηθηαθή θαηεγνξία 25-34 
εηψλ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε νκάδα ρξεζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2008-
2012, σζηφζν κεηά ην 2008 ε ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 35 εηψλ θαη άλσ έρεη απμήζεη 
ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ηεο. Σέινο, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη ρξήζηεο αλαθέξνπλ 
ζηαζεξή ζηέγε, αιιά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ 
αλαθέξνπλ «κε ζηαζεξή ζηέγε» ή είλαη «άζηεγνη» παξνπζηάδεη απμαλφκελε ηάζε. 
Σέινο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία ηνπ  ΔΚΣΔΠΝ γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ θξπκκέλσλ ρξεζηψλ (4 θξπκκέλνη ρξήζηεο γηα θάζε έλαλ πνπ 
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αλαδήηεζε βνήζεηα ζηνλ ΟΚΑΝΑ), ππάξρνπλ 6.995 θξπκκέλνη ρξήζηεο ζηελ Αηηηθή.  
(ΔΚΣΔΠΝ, 2014). 

 

ρήκα 28: Υξήζηεο αλα ειηθηαθή θαηεγνξία 

 

ρήκα 29: Υξήζηεο ζηελ Αηηηθή θαη εθηόο Αηηηθήο 

Ζ νκάδα-ζηφρνπ ησλ νξνζεηηθψλ απνηειεί ίζσο θαη ηελ πιένλ δχζθνιε λα 
θαηαγξαθεί, κεηαμχ ησλ ππφ εμέηαζε εππαζψλ νκάδσλ, θαζψο ε πξνζβνιή απφ ηνλ 
ηφ HIV ζπρλά ζπλδέεηαη κε έληνλν θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ. Απφ ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 
Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά πνπ 
παξνπζηάδνπκε θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα, πξνθχπηεη αηθλίδηα αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ 
AIDS ζηελ Αζήλα, αχμεζε ηεο ρξήζεο θάλλαβεο (αθφκε θαη απφ ηελ ειηθία ησλ 15 
εηψλ) θαη ζεκαληηθή αχμεζε ρξήζεο εξεκηζηηθψλ θαη ππλσηηθψλ ραπηψλ ρσξίο 
ηαηξηθή ζπληαγή (ΔΚΣΔΠΝ 2014). ην θέληξν ηεο Αζήλαο θπξίσο ζηελ Αηηηθή δνπλ 
3.500 ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ην 
Πξφγξακκα Αξηζηνηέιεο (γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηάδνζεο ηνπ AIDS απφ ην 
Παλεπηζηήκην Αζελψλ – ΟΚΑΝΑ & ΜΚΟ PRAXIS) ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 
ρξεζηψλ απηψλ είλαη άζηεγνη (24%). Σν εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ην 
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50% ησλ αλζξψπσλ απηψλ δηαγλψζηεθαλ γηα πξψηε θνξά κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αξηζηνηέιεο.  

3.2.8.3 Άνεργοι  

ε 1,35 εθαηνκκχξηα άηνκα αλήιζε ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ θαηά ην 2013, ζχκθσλα 
κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat. Ζ πνιηηηθή ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 
έρεη θνζηίζεη επνκέλσο, κεηαμχ άιισλ δεκηψλ, θαη απψιεηεο πεξίπνπ ελφο 
εθαηνκκπξίνπ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν 2013, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ αλεξρφηαλ ζε 4,99 
εθαηνκκχξηα άηνκα, έλαληη 5,05 εθαηνκκπξίσλ θαηά ην 2010. Ζ εθξεθηηθή αχμεζε 
ησλ αλέξγσλ απφ ην 2010 θαη κεηά είρε σο απνηέιεζκα ηελ εθηίλαμε ηνπ πνζνζηνχ 
αλεξγίαο πνιχ πάλσ απφ ην 1/4 ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα ηα 
ηειεπηαία δχν ρξφληα.Δηδηθφηεξα, θαηά ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2014 ην πνζνζηφ αλεξγίαο 
αλέξρεηαη ζην 27,8% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη νη άλεξγνη λα μεπεξλνχλ ην 
1.342.300 άλδξεο θαη γπλαίθεο.  

Οη άλεξγεο γπλαίθεοαπνηεινχλ ηα δχν ηειεπηαία έηε ιηγφηεξν απφ ην ήκηζπ 
ησλαλέξγσλ, ελψ νη λένη άλεξγνη κε ειηθία κέρξη 29 εηψλ αλαινγνχλ ζην 30,0% 
ησλαλέξγσλ ην ηειεπηαίν έηνο. ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο νη άλεξγνη 
απμήζεθαλ κφιηο θαηά 6.500 αλέξγνποθαη πνζνζηφ 0,5%, ην κηθξφηεξν ησλ 
ηειεπηαίσλ εηψλ. Ζ κηθξή αχμεζε ησλ αλέξγσλνθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο κεηαβνιέο 
πνπ επήιζαλ ζηηο κεγάιεο ειηθηαθέονκάδεο, (κεηψλνληαη νη λένη κέρξη 29 εηψλ θαη 
απμάλνληαη νη άλεξγνη άλσ ησλ 30εηψλ & άλσ). 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ κέρξη 29 εηψλ αλ θαη κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 
πξνεγνχκελν έηνο θαηά 0,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο παξακέλεη πςειφ θαζψο ην 47,5% 
ηνπεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ λέσλ δελ εξγάδεηαη.Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ 30 εηψλ 
& άλσ αληίζεηα ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνοαπμήζεθε θαηά 0,6 πνζνζηηαίεο 
κνλάδεο δηαηεξψληαο γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ηνπνζνζηφ αλεξγίαο απηψλ ζρεδφλ 
ζην 1/4 ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ άλσ ησλ 30εηψλ, (23,6% έλαληη 23,0% ην 
2013).Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθξεθηηθήο αχμεζεο ησλ αλέξγσλ θαηά ηε 
δηάξθεηαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ αλέξγσλ θαη θαηά 
ζπλέπεηαηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ 30 εηψλ θαη άλσ, θαζψο 
αλαινγνχλ πάλσ απφ ηα 3/4 ηεο αχμεζεο ησλ αλέξγσλ πνπ ζπληειέζηεθε ηελ ελ 
ιφγσπεξίνδν. 

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ είλαη πνπ ζπληειέζηεθαλζηηο θαηεγνξίεο 
ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ θαζψο θαη ησλ αλέξγσλ πνπ έρνπλεξγαζηεί ζην 
παξειζφλ, φπνπ ζηηο ελ ιφγσ θαηεγνξίεο αλαινγνχλ 8 ζε θάζε 10αλέξγνπο κε ηνπο 
νπνίνπο απμήζεθαλ νη άλεξγνη.Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κέρξη θαη ην 2011 νη 
καθξνρξφληνη άλεξγνη αλαινγνχζαλκφιηο ζην 43,0% ησλ αλέξγσλ, ελψ πάλσ απφ ην 
ήκηζπ ησλ αλέξγσλ είραλ δηάξθεηααλεξγίαο απφ 1 κέρξη 11 κήλεο ζην 71,4% ησλ 
αλέξγσλ έλαληη 63,6% πνπ αλαινγνχζαλ ην πξνεγνχκελν έηνο. ήκεξα, 7 ζηνπο 10 
αλέξγνπο είλαη καθξνρξφληνη άλεξγνη, ελψ κφιηο ην 26,0% ησλ αλέξγσλ έρεη δηάξθεηα 
αλεξγίαο απφ 1 κέρξη 11 κήλεο. 

Ζ αλαινγία ησλ λενεηζεξρνκέλσλ αλέξγσλ, δειαδή φζσλ εηζέξρνληαη γηα 
πξψηεθνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο αλαδεηψληαο απαζρφιεζε, ζε ζρέζε κε ην 
ζχλνιν ησλαλέξγσλ, παξέκεηλε ζρεδφλ ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ην 2013, θαη αλέξρεηαη 
ζε 23,0% ήζε 308.400 αλέξγνπο. Οκνίσο θαη ε αλαινγία ησλ αλέξγσλ πνπ έρνπλ 
εξγαζηεί ζηνπαξειζφλ παξέκεηλε ζρεδφλ ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ην 2013, θαη 
αλέξρεηαη ζε 77,0%ή ζε 1.033.900 αλέξγνπο. 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ην 2014 βξίζθεηαη κέζα ζηηο έμη (6) Πεξηθέξεηεο πνπ ην 
πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο, πνζνζηφ 28,1%., είλαη κεγαιχηεξν απφην κέζν πνζνζηφ 
αλεξγίαο ηεο ρψξαο (27,8%). ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
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βξίζθεηαη κέζα ζηηο Πεξηθέξεηεο πνπ κείσζαλ  ην πνζνζηφ αλεξγίαοθαζψο απμήζεθε 
ε απαζρφιεζε θαη κεηψζεθαλ νη άλεξγνη. 

Πίλαθαο 17: Απαζρνινύκελνη – Άλεξγνη (2013 – 2014) 

Πεξηθέξεηα 

Δξγαηηθό Γπλακηθό 2014 
Δξγαηηθό Γπλακηθό 2013- 

2014 

ύλνιν Απαζρνι
νύκελνη Άλεξγνη % 

Αλεξγίαο ύλνιν Απαζρν
ινύκελνη Άλεξγνη 

χλνιν Υψξαο 4.826,00 3.483,70 1.342,30 27,8 -14,20 -20,50 6,30 

Αηηηθή 1.845,90 1.328,20 517,8 28,1 7,3 15,8 -8,5 
 
Πεγή: Γ.Γ. ΔΛ.ΣΑΣ, ΔΔΓ 2013, 2014 Α΄ ηξηκήλνπ 
 

 
 
Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

ρήκα 30: Απαζρνινύκελνη – άλεξγνη ύλνιν Υώξαο θαη Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

 
Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

ρήκα 31: Πνζνζηό αλεξγίαο ζηε πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ρώξαο (2013-2014) 
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Γεδνκέλνπ φηη ε Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ πξνζεγγίδεη ηνπο δείθηεο ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, δελ πξνζδηνξίδνληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζε 
επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. Λφγσ αδπλακίαο πξνζέγγηζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ 
ησλ αλέξγσλ ζε ρακειφηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν απφ ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΓ ηα νπνία 
αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία 
ηεο Απνγξαθήο ηνπ 2011 ηεο ΔΛΣΑΣ, ηα νπνία γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ηνλ αξηζκφ αλέξγσλ, δεκνζηνπνηνχληαηζε επίπεδν Γήκνπ.  

Απφ ηα ζηνηρεία απηά, δηαπηζηψλεηαη φηη νη ηα πςειφηεξα πνζνζηφ αλεξγίαο 
ζπγθεληξψλνληαη ζηνπο Γήκνπο Αζπξνπχξγνπ (29,17%)  θαη Πεξάκαηνο (25,87%). 
Αθνινπζνχλ νη Γήκνη Αγίαο Βαξβάξαο (24,60%), Φπιήο (24,23%), Λαπξεσηηθήο 
(23,99%), αιακίλνο (23,42), Αραξλψλ (22,62) Μεγαξέσλ (22,35), Αηγάιεσ (22,12%) 
θαη Νίθαηαο – Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε (21,91%). Δπηπιένλ πςειφ πνζνζηφ (19,99% - 
22%) παξνπζηάδνπλ φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δέθα (10) Γήκνη 
(Κνξπδαιινχ, Πεξηζηεξίνπ, Αζελαίσλ, Πεηξαηψο, Μνζράηνπ - Σαχξνπ Όδξαο, 
Καιιηζέαο, Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο, Αγθηζηξίνπ θαη Αίγηλαο). Σα ρακειφηεξα 
πνζνζηά αλεξγίαο, παξνπζηάδνληαη ζηνπο Γήκνπο Φηινζέεο – Φπρηθνχ (8,82%), 
Βξηιεζζίσλ (10,54) θαη Κεθηζηάο (10,82%). 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

ρήκα 32: Πνζνζηό αλεξγίαο αλά Γήκν ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο (2013 -2014) 

3.2.8.4 Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. 

ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ αλέξγσλ 
απνηππψλεηαη θαη ζηα δεκνζηεπκέλα κεληαία ζηνηρεία ηνπ ΟΑΔΓ απφ ην 2010. πσο 
δηαπηζηψλνπκε, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 θαη κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ2014, νη 
άλεξγνη πνπ βξίζθνληαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ μεπεξλνχλην έλα 
εθαηνκκχξην, κε εμαίξεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2014,ελψ ην 
θαζνξηζηηθφ έηνο κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο είλαη ην 2011, φπνπ ε δηαθνξά ησλ 
εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ζηνλ Γεθέκβξην ηνπ ελ ιφγσέηνπο 
πιεζίαζε ην 9,0%, ελψ ηα ππφινηπα έηε νη δηαθνξέο θπκαίλνληαη ζην ήκηζπ, πεξίπνπ 
ζην 4,5%.  

Ο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ, ησλ αλέξγσλ πνπ δελ αλαδεηνχλ 
εξγαζίαθαζψο θαη ησλ επηδνηνχκελσλ αλέξγσλ, ππφθεηληαη ζε κία ηζρπξή επνρηθή 
δηαθχκαλζε. Γειαδή ζηνλ επνρηθφ παξάγνληα πνπ επαλαιακβάλεηαη θάζε έηνο 
αλεμάξηεηα απφκεηαβνιέο ιφγσ χθεζεο ή αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, 
αληαλαθιψληαο ηνλεπνρηθφ ραξαθηήξα δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε 
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ρψξα καο. Ζ επνρηθφηεηα δελ αθήλεη αλεπεξέαζηνπο θαη ηνπο αλέξγνπο πνπ 
αλαδεηνχλ εξγαζία,αιιά είλαη πνιχ κηθξφηεξεο έληαζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 
θαηεγνξίεο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία φζσλ 
«αλαδεηνχλ εξγαζία», είλαη δειαδή άλεξγνη κε ηελ θνηλή αληίιεςε ηνπ φξνπ, 
αλαινγνχλ θαηά κέζν φξν πεξίπνπ ην 84% ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ 
αλέξγσλ γηα φια απηά ηα έηε. Σν ππφινηπν 16% ησλ αλέξγσλ ηαμηλνκείηαη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ «κε αλαδεηνχλησλ εξγαζία», φπνπ ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη 
θαη νη επνρηαθνί εξγαδφκελνη. ζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο πνπ 
ηεξνχληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ,ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ην 2014 θαηαγξάθνληαη 299.727 
άλεξγνη, πνζνζηφ 36,17% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ ζηε ρψξα. 
Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ην πςειφηεξν ηεο ρψξαο θαη αθνινπζεί ε Πεξηθέξεηα ηεο 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε πνζνζηφ 18,43% ελψ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ εκθαλίδεηαη 
ζηε Πεξηθέξεηα Βφξεηνπ Αηγαίνπ, πνζνζηφ 1,41%. ρεηηθά κε ηελ πνζνζηηαία 
κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο  είλαη έθηε ζηε θαηάηαμε 
γηα ην 2014, κε πνζνζηηαία κείσζε -3,53%.   

 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ην 2014, σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην κεηξψν 
ηνπ ΟΑΔΓ κε θξηηήξην ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο θαηέρεη κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ 
πεξηθεξεηψλ  ηελ φγδνε ζέζε κε πνζνζηφ 87,87%. Ο αξηζκφο αλέξγσλ 
αλαδεηνχλησλ εξγαζία έθηαζε ηνπο 299.727  θαη ησλ ινηπψλ κε αλαδεηνχλησλ 
εξγαζία ηνπο 41.376. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ δπν θαηεγνξηψλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ 
ΟΑΔΓ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο αγγίδεη ην 42% ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Σέινο ε 
πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ αλέξγσλ (<12) ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο άγγημε ην 3,39% 
γηα ην έηνο 2014. 

Πίλαθαο 18: Δγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. (2014) 

Δγγεγξακκέλνη Άλεξγνη ζηνλ ΟΑΔΓ/ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

  Αλαδεηνύληεο 
Δξγαζίαο 

Με 
Αλαδεηνύληεο 

Δξγαζία 
ύλνιν Ποςοςτό 

Αηηηθή 299.727 41.376 341.103 35% 

χλνιν Υψξαο 820.156 143.336 963.492 100% 
 
Πεγή: Έθζεζε ΟΑΔΓ (2014) 
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Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

ρήκα 33: Αλαδεηνύληεο εξγαζία θαη κε αλαδεηνύληεο εξγαζία (2014) 

3.2.8.5 Μακροχρόνια Άνεργοι  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεξγίαο είλαη ε δηάξθεηα, δειαδή ν 
ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν έλα άηνκν αλαδεηά εξγαζία. Οη αλαδεηνχληεο εξγαζία άλσ 
ηνπ ελφο έηνπο θαηαγξάθνληαη ζηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο. Ζ ηάζε πνπ 
παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ εθδήισζε ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο, είλαη ε αχμεζε ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ. Αλαθνξηθά κε ηνπο 
εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο κε δηάξθεηα αλεξγίαο >= ησλ 12 κελψλ, απφ ηα ζηνηρεία 
ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δηαπηζηψλεηαη φηη νη καθξνρξφληα άλεξγνη 
αλέξρνληαη ζε 159.571 ή 53,24%, ην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, 
νη καθξνρξφληα άλεξγνη απνηεινχλ ην 47%. Ζ πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ 
καθξνρξφληα αλέξγσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο άγγημε ην -0,81% γηα ην έηνο 2014. 

Πίλαθαο 19: Δγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. >=12 (2014) 

Δγγεγξακκέλνη Άλεξγνη ζηνλ ΟΑΔΓ/ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο>=12 

  Αλαδεηνύληεο 
Δξγαζίαο Πνζνζηό 

Άλεξγνη Αηηηθή (>=12) 159.571 53,24% 

χλνιν Αλέξγσλ Αηηηθήο  299.727 67,71% 

χλνιν Υψξαο (>=12) 442.644 
 

Πεγή: Έθζεζε ΟΑΔΓ (2014) 
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Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

ρήκα 34: Δγγξακκέλνη άλεξγνη ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. >=12 (2014) 

3.2.8.6 Άνεργοι ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 

Ζ πνιππιεζέζηεξε νκάδα αλέξγσλ θαηά Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαηαγξάθεηαη ζην 
εθπαηδεπηηθφ επίπεδν «Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», κε 146.955 αλέξγνπο θαη ε 
δεχηεξε πνιππιεζέζηεξε νκάδα θαηαγξάθεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 
«Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», κε 53.117 αλέξγνπο.  ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην 
εθπαηδεπηηθφ επίπεδν  «Τπνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (έσο 3ε Γπκλαζίνπ)», κε 95.700 
αλέξγνπο θαη ηέινο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν «Υσξίο εθπαίδεπζε» φπνπ 
θαηαγξάθνληαη 3.955 άλεξγνη. Σν πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζηνπο αλέξγνπο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ «Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» θαη «Σξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο» είλαη ην ίδην, πνζνζηφ 37%. Αθνινπζεί ηεο «Τπνρξεσηηθήο 
εθπαίδεπζεο (έσο 3ε Γπκλαζίνπ)», κε πνζνζηφ 36% θαη ε «Υσξίο εθπαίδεπζε» κε 
πνζνζηφ 29%. 

Πίλαθαο 20: Άλεξγνη  αλά εθπαηδεπηηθό επίπεδν (2014) 

Αλεξγία αλά εθπαηδεπηηθό επίπεδν / Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

  Υσξίο 
Δθπαίδεπζε 

Τπνρξεσηηθή 
Δθπαίδεπζε 

Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ 

Τριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ 

Άλεξγνη αλά Δθπαηδεπηηθφ 
Δπίπεδν 3.955 95.700 146.955 53.117 

χλνιν Υψξαο 13.791 268.397 394.409 143.559 

Πνζνζηφ 29% 36% 37% 37% 
 

Πεγή: Έθζεζε ΟΑΔΓ (2014) 
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Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 
 
ρήκα 35: Άλεξγνη αλά εθπαηδεπηηθό επίπεδν (2014) 

3.2.8.7 Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ απηήο ηεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο ζα γίλεη 
κε έκκεζν/ζπλδπαζηηθφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ησλ εγγεγξακκέλσλ 
αλέξγσλ ζηνλ ΟΑΔΓ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία θαη ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αλέξγσλ πνπ 
θαηαγξάθεη ε Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ. Ζ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε ελέρεη αξθεηά 
έληνλε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιψλ εθηηκήζεσλ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ πνπ δελ 
έρνπλ θάξηα αλεξγίαο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο κεζνδνινγίαο θαηαγξαθήο ησλ 
αλέξγσλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ. Χζηφζν, ειιείςεη 
άιισλ πεξηζζφηεξν αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ πεγψλ, πηνζεηήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο 
ηξφπνο πξνζέγγηζήο ηνπο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΓ, ν αξηζκφο αλέξγσλ ζηελ 
Πεξηθέξεηα θζάλεη ηηο 299.727 άηνκα,. ηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ γηα ην ίδην έηνο είλαη 
εγγεγξακκέλνη 140.156άλεξγνη, νη νπνίνη αλαδεηνχλ εξγαζία. Απφ ηα ζηνηρεία απηά, 
εθηηκάηαη φηη έλαο αξηζκφο ηεο ηάμεο ησλ 10.000 αηφκσλ είλαη άλεξγνη, νη νπνίνη δελ 
έρνπλ θάξηα αλεξγίαο. 

3.2.8.8 Άνεργοι ανά ηλικιακή κατηγορία  

Γηα λα πξνζεγγηζζεί απηέο νη εηδηθέο θαηεγνξίεο αλέξγσλ κε ηηο ππννκάδεο πνπ 
ελδηαθέξνπλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ηα ζηνηρεία 
ηεο ΔΔΓ θαη ηνπ ΟΑΔΓ. Ζ νκάδα κε ην κεγαιχηεξν πιεζπζκφ είλαη ηεο ειηθηαθήο 
θαηεγνξίαο 30 – 54 κε 196.920 αλέξγνπο, πνζνζηφ 38%. Αθνινπζεί ε ειηθηαθή 
θαηεγνξία <30 κε 59.457 αλέξγνπο, πνζνζηφ 29% θαη ε ειηθηαθή νκάδα >55 κε 
43.350 αλέξγνπο, πνζνζηφ 42%.  

Πίλαθαο 21: Άλεξγνη  αλά ειηθηαθή θαηεγνξία (2014) 

Αλεξγία αλάειηθία / Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

  <30 30 - 54 >55 

Άλεξγνη αλά 
ειηθία 59.457 196.920 43.350 

χλνιν Υψξαο 201.583 515.914 102.659 

Πνζνζηφ 29% 38% 42% 
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Πεγή: Έθζεζε ΟΑΔΓ (2014) 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

ρήκα 36: Άλεξγνη αλά ειηθηαθή θαηεγνξία (2014) 

3.2.8.9 Άνεργοι με χαμηλά προσόντα 

Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, αλαγλσξίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 
επηδξνχλ ζεκαληηθά ζην θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 
Απφ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ ΟΑΔΓ γηα ην 2014, δηαπηζηψλεηαη φηη πιένλ θαη κεζαία 
θαη πςειά εθπαηδεπηηθά επίπεδα (πεξηιακβάλνληαη νη θαηεγνξίεο ρσξίο 
«Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε» θαη «ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε») θαηαγξάθεηαη ηα 24% 
(200.072 άηνκα) ησλ αλέξγσλ, ελψ απφ απηνχο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ είλαη 
καθξνρξφληα άλεξγνη. Αλ ιεθζεί ππφςε φηη ζην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ 
αλέξγσλ, αλεμαξηήησο εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, ην 53% (159.571) είλαη καθξνρξφληα 
άλεξγνη, ζπκπεξαίλεηαη φηη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν δελ απνηειεί παξάγνληα 
επεξεαζκνχ ηεο δηάξθεηαο ηεο αλεξγίαο. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ κε ρακειά 
πξνζφληα ζηελ Αηηηθή αγγίδεη ηνπο 3.955, πνζνζηφ 29% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 
αλέξγσλ κε ρακειά πξνζφληα ζηελ ρψξα (13.791) γηα ην 2014 θαη ην 1,32% επί  ηνπ 
ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ ζηε ρψξα. 

Πίλαθαο 22: Άλεξγνη  κε ρακειά πξνζόληα (2014) 

Άνεργοι με χαμθλά προςόντα 

Αττικι 3.955,00 1,32% 

φνολο Χώρασ 13.791,00 29% 

Ανεργία . Χώρασ 299.727,00   

Πεγή: Έθζεζε ΟΑΔΓ (2014) 
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ρήκα 37: Άλεξγνη κε ρακειά πξνζόληα (2014) 

3.2.8.10 Μέλη πολύτεκνων οικογενειών – μονογονεϊκές οικογένειες 

Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηεο ΓΓΠ δελ θαζίζηαηαη δπλαηφο ν 
αθξηβήο ζπζρεηηζκφο κεγέζνπο νηθνγέλεηαο θαη νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Δληνχηνηο, έρεη θαηαγξαθεί έσο ζήκεξα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο 
πεξηθέξεηαο (social.pepattikis.gr) ν  αξηζκφο ησλ αξρεγψλ ησλ κνλνγνλετθψλ  
νηθνγελεηψλ. Σν ζχλνιν πνπ εκθαλίδεηαη είλαη 1.215, κε  ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 
λα βξίζθεηαη ζηελ ΠΔ Κεληξηθνχ Σνκέα κε 875 αξρεγνχο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, 
πνζνζηφ 72%. 

3.2.8.11 Θύματα κακοποίησης (γυναίκες) 

Ζ ππνζηήξημε γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο απνηειεί απηνηειέο πεδίν ησλ παξεκβάζεσλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, πνπ ζεζκνζεηήζεθε 
κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 3500/2006 «Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη πξνσζείηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 
( αξκφδηνο θπβεξλεηηθφο θνξέαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 
αλδξψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο) κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πκβνπιεπηηθψλ Κέληξσλ 
γηα ηε Βία θαηά ησλ Γπλαηθψλ. Σα πκβνπιεπηηθά Κέληξα ηεο ΓΓΗΦ ζηειερψλνληαη 
απφ εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζπκβνχισλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηελ πξνζέγγηζε 
ησλ γπλαηθψλ κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ (ςπρνιφγνπο, θνηλσληθέο/-νχο ιεηηνπξγνχο 
θαη λνκηθνχο) θαη παξέρνπλ δσξεάλ ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 
ζηηο ελδηαθεξφκελεο γπλαίθεο. πσο πξνθχπηεη απφ ηα πξναλαθεξφκελα, ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ιεηηνπξγνχλ ηξία (3) πκβνπιεπηηθά Κέληξα ηεο ΓΓΗΦ. ηελ ΠΔ 
Κεληξηθνχ Σνκέα, ιεηηνπξγνχλ δχν (2) ζην Γήκν Αζελαίσλ,  ζην χληαγκα θαη ζηα 
Δμάξρεηα, ελψ ην ηξίην (3) ζηελ ΠΔ Πεηξαηά. Οη γπλαίθεο ζχκαηα θαθνπνίεζεο 
ππνινγίδνληαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζηηο  4.671 .  

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε ιεηηνπξγία ηεο εζληθήο ηειεθσληθήο γξακκήο SOS 15900 
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ πνπ ζην δηάζηεκα απηφ (11/3/2011 
έσο 11/3/2013) δέρζεθε 10.176 θιήζεηο θαη 74 ειεθηξνληθά κελχκαηα. Ζ αλάιπζε ζε 
επίπεδν Πεξηθέξεηαο δελ είλαη δπλαηή λα είλαη αθξηβήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη 
γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θιήζεσλ, νη 8.040 (79%) αθνξνχζαλ 
ζε θαηαγγειίεο πεξηπηψζεσλ έκθπιεο βίαο. Απφ απηέο νη 5.968 θιήζεηο (74%) 
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αθνξνχζαλ ζε θαηαγγειίεο ησλ ίδησλ ησλ θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ ελψ νη 2.072 
θιήζεηο (26%), αθνξνχζαλ ζε θαηαγγειίεο απφ ηξίηα πξφζσπα (θπξίσο απφ θίινπο/-
εο (525 θιήζεηο, 25%), γνλείο (368 θιήζεηο, 18%), άιινπο ζπγγελείο (313 θιήζεηο, 
15%), αδέιθηα (257 θιήζεηο, 12%), γείηνλεο (218 θιήζεηο, 11%) θαη άιια άηνκα (323 
θιήζεηο, 16%).  

Απφ ηηο 5.968 θιήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζε θαηαγγειίεο ησλ ίδησλ ησλ θαθνπνηεκέλσλ 
γπλαηθψλ νη 4.629 θιήζεηο (78%) αθνξνχζαλ ζε ελδννηθνγελεηαθή βία, νη 82 θιήζεηο 
(1%) ζε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, νη 88 θιήζεηο (1%) ζε πεξηπηψζεηο βηαζκνχ, νη 7 
θιήζεηο (0,1%) ζε πνξλεία, 2 θιήζεηο (0,03%) ζε trafficking, θαη 709 θιήζεηο (12%) 
αθνξνχζαλ ζε θαηαγγειία άιισλ κνξθψλ βίαο. Σα αηηήκαηα ησλ θιήζεσλ απηψλ 
αθνξνχζαλ : 2.583 θιήζεηο (43%) ζε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε, 1.950 θιήζεηο (33%) 
ζε λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή, 734 θιήζεηο(12%) ζε λνκηθή βνήζεηα, 451 θιήζεηο (8%) ζε 
αλαδήηεζε θηινμελίαο θαη 186 θιήζεηο (3%) ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο. Απφ ηηο 5.968 
γπλαίθεο πνπ θάιεζαλ ηε γξακκή, νη 3.683 (62%) είλαη κεηέξεο. 

Απφ ηηο γπλαίθεο ζχκαηα βίαο πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο 
θαηάζηαζε θαίλεηαη φηη 1.697 (28%) είλαη απαζρνινχκελεο (απφ ηηο νπνίεο 214 (13%) 
είλαη απηναπαζρνινχκελεο), 1.826 (31%) είλαη άλεξγεο (απφ ηηο νπνίεο 267 (15%) 
καθξνρξφληα άλεξγεο) θαη 764 (13%) είλαη νηθνλνκηθά αλελεξγέο (απφ ηηο νπνίεο 50 
(7%) παξαθνινπζνχλ εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε). Απφ ηηο γπλαίθεο ζχκαηα βίαο πνπ 
απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαίλεηαη φηη 2.890 
(48%) είλαη έγγακεο 571 (10%) είλαη άγακεο.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ γπλαηθψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πνπ θάιεζαλ ζηελ 
ηειεθσληθή γξακκή πξνθχπηεη φηη 4.083 (68%) είλαη Διιελίδεο, 502 (8%) είλαη 
κεηαλάζηξηεο, 18 (0,3%) αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, 52 (1%) είλαη ΑΜΔΑ θαη 16 (0,3%) 
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ άιισλ κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. Χο πξνο ηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, απφ ηηο γπλαίθεο πνπ απάληεζαλ ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε, 
1204 (20%) ηελ πεξηγξάθνπλ σο θαθή, 1106 (19%) ηελ αλαθέξνπλ σο κέηξηα θαη 679 
(11%) σο θαιή.. 

Πίλαθαο 23: Καθνπνηεκέλεο γπλαίθεο  (2013) 

Ομάδα κακοποιθμζνων γυναικών 

Ελλθνίδεσ Μετανάςτριεσ Μειονότθτεσ ΑμεΑ Άλλο 

4.083 502 18 52 16 

68% 8% 0,30% 1% 0,30% 

Πεγή: ΓΓΗΦ (2013) 

Γξάθεκα: Καθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ αλά νκάδα πιεζπζκνχ 
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Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

ρήκα 38: Καθνπνηεκέλεο Γπλαίθεο (2014) 

3.2.8.12 Παιδική φτώχεια  

πγθξηηηθά πξνο ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ν πιεζπζκφο ησλ παηδηψλ έρεη κεησζεί 
πεξηζζφηεξν (-9%) απφ ηνλ ζπλνιηθφ (-1.1%). χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο 
ηνπ 2011, ηα παηδηά, ειηθίαο έσο 18 εηψλ, είλαη 1.889.916, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 
17,5% ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο (10.815.197), κε ηα αγφξηα λα απνηεινχλ 
ην 51,2% θαη ηα θνξίηζηα ην 48,8%.Ζ πιεζπζκηαθή ζπκπίεζε ησλ παηδηψλ πεξηνξίδεη 
ηελ θνηλσληθή ηνπο παξνπζία θαη νπζηαζηηθά νδεγεί ζηελ αγλφεζή ηνπο ζε φιεο ηηο 
εθθάλζεηο θαη δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο κε άκεζν αληίθηππν ηφζν ζηηο 
αληηιήςεηο γηα απηά, φζν θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα λα αληηκεησπίδνληαη σο θαηεγνξία 
θαη δήηεκα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζην πιαίζην ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη εηδηθφηεξα 
ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

Σα παηδηά ειηθίαο έσο 18 εηψλ ηεο νκάδαο ησλ αιινδαπψλ/ κεηαλαζηψλ γηα ην 2011 
θζάλνπλ ηα 181.000 άηνκα, έρνπλ απμεζεί απφ ην 2001 θαηά 11,8% θαη αλαινγνχλ 
ζην 9,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλειίθσλ ηεο Διιάδαο (απφ ην 7,8% ην 2001). Σν 52% 
ησλ παηδηψλ απηψλ είλαη αγφξηα θαη ην 48% θνξίηζηα, Δπίζεο, ζηελ Διιάδα νη 
αλήιηθνη αιινδαπνί/ κεηαλάζηεο απνηεινχλ κηα ζρεδφλ ζπκπαγή σο πξνο ηελ 
ππεθνφηεηα νκάδα. Καηά 70,5% πξνέξρνληαη απφ ηελ Αιβαλία, 81,5% πξνέξρνληαη 
απφ φκνξεο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ζπλνιηθά θαηά 90,3% απφ ηελ Δπξψπε. 
Δπηπιένλ ζπκθψλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ηα λνηθνθπξηά ζηελ Διιάδα ρσξίο 
παηδηά θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ αλαινγνχλ ζην 76,5% θαη κε παηδηά ζην 23,5% ηνπ 
ζπλφινπ. 

Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ βξίζθνληαλ ζε θίλδπλν θηψρεηαο ζηελ Διιάδα γηα ην 
έηνο 2012, μεπέξαζε ην κηζφ εθαηνκκχξην, ζπγθεθξηκέλα αλήιζε ζε 521.000 θαη 
αλαινγεί ζην 26,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ έλαληη 23,7% πνπ ήηαλ ην 2011. 
Παξάιιεια κεηαμχ 2011 θαη 2012 ηα παηδηά πνπ δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο 
εηζνδεκαηηθήο θηψρεηαο απμήζεθαλ θαηά 12%, έλαληη 8% ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 
ησλ θησρψλ. Αξηζκεηηθά, ε αχμεζε απηή αληηζηνηρεί ζε 56.000 παηδηά. 

Ο θησρφο πιεζπζκφο εκθαλίδεηαη λεφηεξνο απφ ηνλ ζπλνιηθφ, εθφζνλ ηα παηδηά θαη 
νη λένη έσο 24 εηψλ απνηεινχλ ην 30,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ θησρψλ θαη ηα άηνκα άλσ 
ησλ 65 εηψλ ην 14,5%.ηα λνηθνθπξηά κε εμαξηψκελα παηδηά θάησ ησλ 14 εηψλ ν 
θίλδπλνο θηψρεηαο έθζαζε ην 28,1% ην 2012 απφ 23,2% ην 2011. Γχν ζηα ηξία 
κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά (πνζνζηφ 66%) απεηιείηαη απφ ηε θηψρεηα, ζεκεηψλνληαο 
αχμεζε θαηά 22,8 κνλάδεο απφ ην 2011. 
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Σα πην θησρά παηδηά πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά ζε θίλδπλν θηψρεηαο θάησ ηνπ νξίνπ 
ηνπ 40% ηνπ κέζνπ ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο αλέξρνληαλ ην 2012 ζε 
276.000 ή 14,2% ζεκεηψλνληαο αχμεζε 47,6% ζε ζρέζε κε ην 2011, πνπ σο 
πνζνζηφ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ επίζεκνπ νξίνπ 
ηεο θηψρεηαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην 60% ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο. Σα παηδηά 
απηά δνπλ ζε λνηθνθπξηά πνπ ην κεληαίν εηζφδεκα γηα κηα ηεηξακειή νηθνγέλεηα κε 
δπν παηδηά θάησ ησλ 14 εηψλ θπκαηλφηαλ (γηα ην 2012) θάησ απφ ηα 670€. 

ηελ Διιάδα ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ αλέξρνληαλ ζε 686.000 ή ζην 35,4% ην 2012, απφ 30,4% ην 2011, κε 
πην επάισηα ηα κνλνγνλετθά (74,7%) θαη ηα ηξίηεθλα/πνιχηεθλα (43,7%) 
λνηθνθπξηά.Σα παηδηά ζε θίλδπλν θηψρεηαο πνπ δηαβηνχλ ζε λνηθνθπξηά κε ρακειή 
έληαζε εξγαζίαο αλέξρνληαλ ζην 67,9% ην 2012, έρνληαο απμεζεί κεηαμχ 2011 θαη 
2012 θαηά 5,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.Σα παηδηά πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά πνπ θαλέλαο 
ελήιηθαο δελ εξγάδεηαη, αλέξρνληαλ ζε 292.000 ή 13,2% ην 2012, έρνληαο απμεζεί 
θαηά 204.000 απφ ην 2008.Ο θίλδπλνο θηψρεηαο ζηνπο αιινδαπνχο θζάλεη ην 43,7% 
γηα ην 2012, ελψ ζηα παηδηά απηψλ (ππνινγίδεηαη ε ππεθνφηεηα ηνπ γνλέα) βξίζθεηαη 
ζε πςειφηεξα επίπεδα, μεπεξλψληαο ην 53,1% απφ 49,6% πνπ ήηαλ ην 2011. 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ 
παηδηψλ πνπ βηψλνπλ ην θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο ζε επίπεδν ρακειφηεξν ηνπ 
εζληθνχ, δελ ππνζηεξίδεη ηελ πξνζέγγηζε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη θαηά 
ζπλέπεηα νχηε θαη ζην επίπεδν ηεο Πεξηθέξεηαο  Αηηηθήο. ε θάζε πεξίπησζε ζηνλ 
πιεζπζκφ παηδηθήο θηψρεηαο πξνζκεηξνχληαη ηα απξνζηάηεπηα παηδηά, φπσο απηά 
θαηαγξάθνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

3.2.8.13 Μετανάστες  

εκαληηθή επίζεο αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζην κφληκν πιεζπζκφ άιισλ ρσξψλ  
πνπ δηακέλεη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Ο πιεζπζκφο ησλ ππεθφσλ μέλσλ ρσξψλ 
πνπ θπξηαξρεί ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πξνέξρεηαη απφ Κξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ., 
πνζνζηφ 91.3%, έπεηηα  απφ Δπξσπατθά Κξάηε εθηφο Δ.Δ., κε πνζνζηφ 5,7% θαη 
αθνινπζνχλ θξάηε απφ πέληε (5) Ζπείξνπο κε ακειεηέα πνζνζηά πνπ ζην ζχλνιφ 
ηνπο αγγίδνπλ ην πνζνζηφ ηνπ 2,9%. 

Πίλαθαο 24: Μόληκνο πιεζπζκόο αλά ππεθνόηεηα  (2013) 

Μόληκνο Πιεζπζκόο θαηά ππεθνόηεηα 

Κξάηνο Πξνέιεπζεο Αξηζκόο Πνζνζηφ 

Κξάηε κέιε ΔΔ 3.495.119 91,3% 

Δπξσπατθά θξάηε εθηφο ΔΔ 219.229 5,7% 

Αθξηθή 18.684 0,5% 

Καξατβηθή, Νφηηα ή Κεληξηθή 
Ακεξηθή 1.594 0,0% 

Βφξεηα Ακεξηθή 3.636 0,1% 

Αζία 86.663 2,3% 

Γε δήισζε (μέλε ππεθνφηεηα) 434 0,01% 

Χθεαλία 805 0,02% 

Υσξίο ππεθνφηεηα ή 
αδηεπθξίληζηε ππεθνφηεηα 2.270 0,1% 

ύλνιν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 3.828.434   
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Πεγή: ΔΛΣΑΣ, Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιεθζέλησλ αιινδαπψλ ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πνπ δείρλεη ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο, λα έρεη απμεζεί ζε πνζνζηφ 2,59% ην πξψην πεληάκελν ηνπ 2015. Σν 
2014 ζπλειήθζεζαλ ζπλνιηθά γηα παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή ζηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο 2.976 αιινδαπνί, ελψ έσο ην 1ν πεληάκελν ηνπ 2015 έρνπλ ζπιιεθζεί 3.053 
αιινδαπνί.  

Πίλαθαο 25: πιιεθζέληεο γηα παξάλνκε είζνδν 

πγθξηηηθόο Πίλαθαο πιιεθζέλησλ Αιινδαπώλ γηα παξάλνκε είζνδν ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

ύλνιν Π. 
Αηηηθήο 2014 

 
 

ύλνιν Υώξαο 
2014 

ύλνιν Π. 
Αηηηθήο  2015 

 
 

ύλνιν Υώξαο 
2015 

Πνζνζηό 
Μεηαβνιήο 
Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο 
 

2.976 
 

18.257 
 

3.053 
 

59.669 
 

2,59% 
 

Πεγή: Διιεληθή Αζηπλνκία 
 

 
Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 
 
ρήκα 39: Αξηζκόο ζπιιεθζέλησλ αιινδαπώλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
 

Σέινο ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ αηηνχλησλ άζπινπ θαη ζηέγεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
γηα ην 2014 έθηαζε ηα  4.269 άηνκααπφ 3.220 πνπ είραλ αηηεζεί ην 2013, πνζνζηφ 
αχμεζεο 25%. Οη Αθγαλνί απνηεινχλ ηελ θχξηα πιεζπζκηαθή νκάδα πνπ δεηά ζηέγε, 
ζε πνζνζηφ  53,55, ελψ αθνινπζνχλ νη ππήθννη πξίαο κε 10,05%, νη ππήθννη 
Αηγχπηνπ κε 4,90% θαη νη ππήθννη νπδάλ κε 4,01%. Οη άλδξεο θαιχπηνπλ πνζνζηφ 
83% ελψ νη γπλαίθεο θαη ηα βξέθε ην 17%. 

Πίλαθαο 26: Αηηνύληεο ζηέγεο θαη αζύινπ αλά θύιιν 

Αηηνύληεο Άζπιν 

Φχιν Αξηζκφο Πνζνζηφ 
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Άξξελ 3527 83% 

Θήιπ 686 16% 

Άγλσζην (βξέθε) 56 1% 

ύλνιν Αηηνύλησλ 4269   
 
Πεγή: Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

 
Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 
 
ρήκα 40: Αηηνύληεο ζηέγε αλά θύιν 

3.2.8.14 Υυλακισμένοι 

ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ιεηηνπξγνχλ δπν ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, νη Κιεηζηέο 
Φπιαθέο Κνξπδαιινχ θαη Απιψλα. Με βάζε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία 
(ΔΛΣΑΣ), ν πιεζπζκφο ησλ θπιαθψλ είλαη  539  θξαηνχκελνη, 496 άλδξεο θαη 43 
γπλαίθεο. Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηξφπνο ηήξεζεο ζηνηρείσλ γηα ηνπο 
απνθπιαθηζζέληεο  δελ επηηξέπεη ηνλ αζθαιή πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
νκάδαο ζηφρνπ θαη κε δεδνκέλν φηη νη θπιαθέο εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ηεο ρψξαο 
θαη ηαπηφρξνλα θηινμελνχλ θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ αιινδαπψλ θαη θαηά αληηζηνηρία 
ησλ απνθπιαθηζζέλησλ απφ άιιεο θπιαθέο ηεο ρψξαο πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.Σξαγηθέο είλαη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζρεδφλ ζε φια ηα 
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα ηεο ρψξαο θαζψο ν αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ μεπεξλά 
θαηά πνιχ ηελ πξνβιεπνκέλε ρσξεηηθφηεηα ησλ θπιαθψλ ελψ ζηηο θπιαθέο 
Κνξπδαιινχ δηαβηεί ππεξδηπιάζηνο αξηζκφο θξαηνπκέλσλ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο 
ζέζεηο.Δηδηθφηεξα, ζηα 34 θέληξα θξάηεζεο ζε φιε ηελ ρψξα βξίζθνληαη 12.703 
θπιαθηζκέλνη, φηαλ νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο είλαη γηα 9.286. Ηδηαίηεξα, ζηηο θπιαθέο 
Κνξπδαιινχ ε θαηάζηαζε είλαη αθφκε ρεηξφηεξε θαζψο ζηηο ελ ιφγσ θπιαθέο 
δηαβηνχλ 2.270 θξαηνχκελνη ηε ζηηγκή πνπ ε πξνβιεπφκελε ρσξεηηθφηεηά ηνπο είλαη 
γηα 1.070 θξαηνπκέλνπο.  

Πίλαθαο 27: Φπιαθηζκέλνη αλά θύιν  θαη Πεξηθέξεηα 

Πεξηθέξεηα Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν % σώπαρ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη 
Θξάθε 

671 51 722 13% 
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Κεληξηθή Μαθεδνλία 1.001 45 1.046 19% 
Γπηηθή Μαθεδνλία 1.034 17 1.051 19% 
Θεζζαιία 395 24 419 8% 
Ζπεηξνο 140 6 146 3% 
Ηφληα Νεζηά 67 6 73 1% 
Γπηηθή Διιάδα 89 7 96 2% 
ηεξεά Διιάδα 149 5 154 3% 
Πεινπφλλεζνο 345 14 359 6% 
Αηηική 496 43 539 10% 
Βφξεην Αηγαίν 267 35 302 5% 
Νφηην Αηγαίν 224 30 254 5% 
Κξήηε 340 30 370 7% 
Σύνολο 
Καηαδικαζθένηυν 

5.218 313 5.531 100% 

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2014 
 

 
 
Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 
 

ρήκα 41: Φπιαθηζκέλνη αλά θύιν 

3.2.8.15 Αποφυλακισμένοι 

Σν έηνο 2014, απφ ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 
παξαηεξείηαη, ζε επίπεδν Δπηθξάηεηαο θαη ζηελ Αηηηθή αηζζεηή κείσζε ζε φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο αδηθεκάησλ θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, πνπ 
επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ αζθάιεηαο (αλζξσπνθηνλίεο, ιεζηείεο, θινπέο - 
δηαξξήμεηο, θινπέο νρεκάησλ). Δηδηθφηεξα, ζηα πάζεο θχζεσο αδηθήκαηα θαηά ηεο 
ηδηνθηεζίαο, ην 2014 ζε ζρέζε κε ην 2013, παξαηεξείηαη κεζνζηαζκηθά ζε επίπεδν 
Δπηθξάηεηαο πνζνζηηαία κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 14,6%, ζηελ Αηηηθή κεζνζηαζκηθή 
κείσζε 11%. Χο πξνο ηνπο απνθπιαθηζκέλνπ εθηηκάηαη γηα ην 2014 φηη πεξίπνπ ζηελ 
επηθξάηεηα είλαη 1.300. Απφ απηνχο νη 1.100 δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ ηα πνζά γηα 
ηελ εμαγνξά ηεο πνηλήο ηνπο, νη 130 δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ηα δηθαζηηθά έμνδα 
πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί θαη νη 70 είλαη θαξθηλνπαζείο, παξαπιεγηθνί, αλάπεξνη θαη 
κεηέξεο κε παηδί κέρξη ηξηψλ εηψλ. ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζηνηρεία γηα ηνπο 
απνθπιαθηζκέλνπο πξνθχπηνπλ απφ ηα θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ησλ ΜΚΟ PRAXIS 
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θαη ONHCIMOC. Οη απνθπιαθηζκέλνη πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηηο δνκέο ησλ 
παξαπάλσ ΜΚΟ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο είλαη 783. 

3.2.8.16 Ανήλικοι παραβάτες 

Σν θέληξν ηεο Αζήλαο, απνηειεί ηελ βαζηθή πεξηνρή ηέιεζεο εγθιεκάησλ, αιιά θαη 
δηακνλήο ησλ παξαβαηψλ ιφγσ ηεο ρακειήο πνηφηεηαο δσήο πνπ επηθξαηεί ζην 
θέληξν εμαηηίαο ηεο ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ εκπνξηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ηεο χπαξμεο παιαηψλ θηηξίσλ θαη ηελ ζπγθέληξσζε κεηαλαζηψλ ζε 
πεξηνρέο φπσο ε Κπςέιε. Αθνινπζνχλ, ην Πεξηζηέξη, ηα Άλσ Ληφζηα θαη ν 
Αζπξφππξγνο. Χζηφζν, σο θχξηνο ηφπνο δηακνλήο θαη ηέιεζεο ησλ αδηθεκάησλ 
αλαθέξεηαη ζε επξεία θιίκαθα, ν λνκφο Αηηηθήο (93 πεξηπηψζεηο αλήιηθεο 
παξαβνηηθφηεηαο κε απφθαζε θαηαδίθαζεο). Ζ  ειηθία δεθαεπηά εηψλ παξνπζηάδεη 
ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε, πνζνζηφ 40%, ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ, αθνινπζεί ε 
ειηθία δεθαέμη, πνζνζηφ 18,89% θαη δεθαπέληε 18,33%. Ζ ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε 
εκθαλίδεηαη ζηελ ειηθία δψδεθα θαη δεθαελληά, πνζνζηφ 1,11%.  Σα θπξηφηεξα είδε 
παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζπγθεληξψλνληαη ζηα λαξθσηηθά, πνζνζηφ 33,33%, 
ιεζηεία, πνζνζηφ 31,3% θαη παξάλνκε νπινθαηνρή, πνζνζηφ 10%. Ζ κηθξφηεξε 
ζπγθέληξσζε εκθαλίδεηαη ζηε ζχζηαζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, πνζνζηφ 2,2% θαη 
απιή ζσκαηηθή βιάβε, πνζνζηφ 1,1%. 

Πίλαθαο 28: Ζιηθία αλήιηθσλ παξαβαηώλ 

Ηλικία Ποςοςτό 

12 1,11% 

13 4,44% 

14 3,33% 

15 18,33% 

16 18,89% 

17 40,00% 

18 15,50% 

19 1,11% 

20 2,22% 

Πεγή: Παξαβαηηθφηεηα αλειίθσλ ζηε Πεξηθέξεηα ηεο Πξσηεχνπζαο, Σκήκα Δγθιεκαηνινγίαο 
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

ρήκα 42: Ζιηθίεο αλήιηθσλ παξαβαηώλ 
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Χο πξνο ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ αλειίθσλ κε παξαβαηηθφηεηα ηε κεγαιχηεξε 
ζπγθέληξσζε παξνπζηάδεη ην Μπαγθιαληέο/Αιγεξία, πνζνζηφ 4,44%, ε Διιάδα κε 
πνζνζηφ 41,10% ζηε ζπλέρεηα θαη ην Αθγαληζηάλ κε πνζνζηφ 13,33%. Ζ πην κηθξή 
ζπγθέληξσζε εκθαλίδεηαη ζηε Πνισλία, πνζνζηφ 2,22% θαη ζηηο Λνηπέο ρψξεο 
(Νηγεξία, Λίβαλνο, Νέα Γνπηλέα, νκαιία, πξία, Μαξφθν, ηέξα Λεφλε, Οπθξαλία, 
θ.α.).  

Πίλαθαο 29: Υώξα πξνέιεπζεο αλειίθσλ 

Υώξα Πνζνζηό 

Διιάδα 41,10% 

Αθγαληζηάλ 13,33% 

Αιβαλία 8,90% 

Ηξάθ, Παιαηζηίλε 5,55% 

Μπαγθιαληέο, Αιγεξία 4,44% 

Παθηζηάλ 3,33% 

Πνισλία 2,22% 

Λνηπέο ρψξεο 1,11% 

Πεγή: Παξαβαηηθφηεηα αλειίθσλ ζηε Πεξηθέξεηα ηεο Πξσηεχνπζαο, Σκήκα Δγθιεκαηνινγίαο 
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

 

ρήκα 43: Υώξα πξνέιεπζεο αλειίθσλ 

3.2.8.17 Παλιννοστούντες  

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο Παιηλλνζηνχλησλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, είλαη Πνληηαθήο 
θαηαγσγήο (20.000 πεξίπνπ)  απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε θαη νκνγελείο 
Βφξεην-επεηξψηεο, επαλαπαηξηζζέληεο πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαη παιηλλνζηνχληεο 
απφ Γ. Δπξψπε, Ακεξηθή, Απζηξαιία θαη νη ππφινηπνη κεηαλάζηεο απφ άιιεο ρψξεο. 
χκθσλα κε έξεπλα - θαηαγξαθή  ησλ ΟΣΑ πξνθχπηεη φηη  σο πξνο ηελ ηζαγέλεηα, νη 
κηζνί, ζρεδφλ, απφ ηνπο κεηαλάζηεο είλαη Αιβαλνί (πνζνζηφ 46,23%) θαη 
αθνινπζνχλ παιηλλνζηνχληεο απφ ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο (13,36%), 
Ρνπκάλνη (17,48%), Παθηζηαλνί (13,91%) θαη απφ άιιεο ρψξεο (9,02%).   

Πίλαθαο 30: Υώξα πξνέιεπζεο παιιηλνζηνύλησλ 

Χώρεσ προζλευςθσ παλλινοςτοφντεσ  

Ελλάδα

Αφγανιςτάν

Αλβανία

Ιράκ, Παλαιςτίνθ

Μπαγκλαντζσ, Αλγερία

Πακιςτάν

Πολωνία

Λοιπά
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Αιβαλνί Πξώελ νβηεηηθή Έλσζε Ρνπκάλνη Παθηζηαλνί Άιιν 

46,23% 13,36% 17,48% 13,91% 9% 

Πεγή: ΟΣΑ, Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

 

ρήκα 44: Υώξα πξνέιεπζεο παιιηλνζηνύλησλ 

Χο πξνο ηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο (πνπ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ), δειαδή 16 – 55 εηψλ, 
θαιχπηνπλ πνζνζηφ 79,8%, ελψ ην ππφινηπν είλαη ππεξήιηθεο θαη κηθξά παηδηά 
(πνζνζηφ 20,2%).  Χο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ ειηθηψλ, παξαηεξείηαη 
φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη κεηαμχ 22 θαη 31 εηψλ (47,3% ησλ παξαγσγηθψλ 
ειηθηψλ θαη 36,7% ηνπ ζπλφινπ), γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ν ζθνπφο γηα ηνλ 
νπνίν ήιζαλ ζηελ Διιάδα είλαη ε εχξεζε εξγαζίαο θαη αθνινπζνχλ νη ειηθίεο 32 - 41 
εηψλ (23,7% ησλ παξαγσγηθψλ θαη 18,7% ηνπ ζπλφινπ), 42 – 55 εηψλ (12,2% ησλ 
παξαγσγηθψλ θαη 9,4% ηνπ ζπλφινπ) θαη 16 - 21 εηψλ (16,8% ησλ παξαγσγηθψλ θαη 
12,9% ηνπ ζπλφινπ). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα ησλ Παιηλλνζηνχλησλ πθίζηαηαη πνιιαπινχ ηχπνπ 
απνθιεηζκφ, γηαηί παξάγνληεο ππνθεηκεληθνί θαη αληηθεηκεληθνί δξνπλ απαγνξεπηηθά 
ζηελ έληαμή ηνπο ηφζν ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 
ζχλνιν. Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξήζεθε αζξφα είζνδνο ζηελ Διιεληθή 
Δπηθξάηεηα παιηλλνζηνχλησλ Διιεληθήο θαηαγσγήο. Οη ιφγνη ηεο παιηλλφζηεζεο 
ζηελ ρψξα καο, νθείινληαη θπξίσο ζε θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, θαη νηθνλνκηθέο 
αλαθαηαηάμεηο ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο. Απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί, ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηεο νκάδαο -ζηφρνπ, πξνθχπηεη φηη ηα 
κέιε ηεο έρνπλ, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο, άγλνηα ηεο Διιεληθήο γιψζζαο θαη ρακειφ 
επίπεδν ζπνπδψλ θαη εμεηδίθεπζεο. Σν γεγνλφο απηφ θαη νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο 
απνθιεηζκνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ, έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ δηφγθσζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο ηεο θνηλσληθήο έληαμήο ηνπο, ηεο απαζρφιεζήο ηνπο θαη ηελ αχμεζε 
ηεο αλεξγίαο ηεο νκάδαο.Σέινο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη 
απαζρνινχληαη, ζε έλα πνζνζηφ, ζε βνεζεηηθέο εξγαζίεο (ιηαληθφ εκπφξην, 
αγξνηηθέο  εξγαζίεο, θ.ι.π.), ππναπαζρνινχληαη, ή βξίζθνληαη ζε αλεξγία.  

3.2.8.18 Άστεγοι  

Οη άζηεγνη είλαη κηα εππαζήο νκάδαο πιεζπζκνχ πνπ ηα ηειεπηαία πέληε (5) ρξφληα 
έρεη απμεζεί ζε ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη θπξίσο ζηελ 

46,23%

13,36%

17,48%

13,91%

9%

Αλβανοί

Πρώθν οβιετικι Ζνωςθ

Ρουμάνοι

Πακιςτανοί

Άλλο
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πφιε ηεο Αζήλαο. Ζ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 
θαηάζηαζε αζηεγίαο  δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ 
ζπκπεξαζκάησλ. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ζηνηρεία απφ ηε δηαδηθηπαθή βάζε 
δεδνκέλσλ (social.pepattikis.gr) πνπ θαηαρσξήζεθαλ απφ ηνπο ΟΣΑ, ηε ΜΚΟ 
PRAXIS, θαζψο θαη  ηα δεδνκέλα  ηεο έθζεζεο γηα ηνπο αζηέγνπο ηνπ 
EMFASISFoundation.Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο δε θαηέζηε 
εθηθηφ λα δνζνχλ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ηα ζηνηρεία ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηνχλησλ ζην 
λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο (λ.4320/2015 (ΦΔΚ 29/Α/19-03-2015) 
«Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο 
θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ Οξγάλσλ θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο» ιφγσ ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο.  

ηε βάζε δεδνκέλσλ θαηαρσξήζεθαλ απφ ηνπο ΟΣΑ, 762 άζηεγνη θαη απφ ηε 
MKOPRAXIS, 1.980 άζηεγνη.Ζ πςειφηεξε ζπγθέληξσζε  αζηέγσλ  παξνπζηάζηεθε 
ζηελ Π.Δ. ηνπ Κεληξηθνχ Σνκέα θαη εηδηθφηεξα ζην Γήκν Αζελαίσλ, 528 άζηεγνη. 
Δπίζεο δηαπηζηψζεθε πςειφο αξηζκφο ζηελ Π.Δ. ηνπ Βφξεηνπ Σνκέα, 81 άζηεγνη 
ζηνπο Γήκνπο Μεηακφξθσζεο θαη Λπθφβξπζεο. Αθνινχζεζε ε Π.Δ. Πεηξαηά,κε 65 
αζηέγνπο ζηνπο Γήκνπο Πεηξαηά θαη Πεξάκαηνο. Ζ Π.Δ. Νφηηνπ Σνκέα εκθάληζε 53 
θαη ε Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, 29. ηελ Π.Δ Νήζσλ παξνπζηάζηεθαλ 5 άζηεγνη ελψ ζηηο 
Π.Δ. Γπηηθήο Αηηηθήο θαη Γπηηθνχ Σνκέα δελ ππήξμε θαλέλαο άζηεγνο. Δπηπιένλ 
εκθαλίδνληαη 1.980 άζηεγνη απφ ηε ΜΚΟ PRAXISρσξίο αθξηβή γεσγξαθηθφ 
πξνζδηνξηζκφ ιφγσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ζε φιε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο 
Αηηηθήο.  

Πίλαθαο 31: Πιήζνο αζηέγσλ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

 

Π.Δ. 
Βόξεηνπ 
Σνκέα  

Π.Δ. 
Νόηηνπ 
Σνκέα 

Π.Δ. 
Κεληξηθνύ 

Σνκέα 

Π.Δ. 
Γπηηθνύ 
Σνκέα 

Π.Δ. 
Πεηξαηώο 

Π.Δ. 
Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο 

Π.Δ. 
Νήζσλ 

Π.Δ. 
Γπηηθήο 
Αηηηθήο 

ύλνιν 
ΟΣΑ 

Γηαπεξ
/θά 

Γεληθό 
ύλνι

ν 

Αξ. 82 53 528 0 65 29 5 0 762 1.980 2.742 
% 

3% 2% 19% 0% 2% 1% 0% 0% 28% 72%   

            

Πεγή: social.pepattikis.gr 
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Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

ρήκα 45: Άζηεγνη αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

ΣνEMFASISFoundation ζπγθέληξσζε δεδνκέλα κεηά ηε δξάζε ηνπ ζηνπο δξφκνπο 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην Μάξηην ηνπ 2013 έσο ην Μάξηην ηνπ 2014. Σν ζχλνιν 
ησλ αλζξψπσλ ζε «θαηάζηαζε δξφκνπ» πνπ πξνζεγγίζηεθε αλήιζε ζε 2.500. Οη 
1.675 ήηαλ άλδξεο, πνζνζηφ 67% θαη νη 825 γπλαίθεο, πνζνζηφ 33%. Οη άλζξσπνη 
απηνί πξνέξρνληαλ θαηά θχξην ιφγσ απφ ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, κε πξψηε 
θαηεγνξία ηνπ αζηέγνπο, πνζνζηφ 37%, δεχηεξε ηνπο επαίηεο θαη ηνπο 
νπζηνεμαξηεκέλνπο, πνζνζηφ 16%, ηα εξγαδφκελα παηδηά, κε πνζνζηφ 12%, ηνπο  

Πίλαθαο 32: Δππαζείο νκάδεο ζε «θαηάζηαζε δξόκνπ» 

Άςτεγοι Επαίτεσ Ουςιοεξαρτθμζνοι  
Εργαηόμενα 

παιδιά 
Άποροι Άλλο 

37% 16% 16% 12% 12% 7% 

Πεγή: EMFASISFoundation (ηαηηζηηθά ζηνηρεία 2014) 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

ρήκα 46: Πνζνζηό εππαζώλ νκάδσλ ζε «θαηάζηαζε δξόκνπ» 

3.2.8.19 Κάτοικοι μικρών νησιών 

Ο Ν. 4019/2011 (άξζξν 1) νξίδεη θαη θαηεγνξηνπνηεί ηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ 
πιεζπζκνχ ζε «επάισηεο» θαη «εηδηθέο». Μεηαμχ ησλ εηδηθψλ νκάδσλ 
πεξηιακβάλνληαη νη θάηνηθνη απνκαθξπζκέλσλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. Τπφ ηελ 
έλλνηα απηή, ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
απνηεινχλ «εηδηθή νκάδα πιεζπζκνχ».  Χο εππαζή νκάδα ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
κπνξεί λα ζεσξεζεί ν πιεζπζκφο ηνπ Αγθηζηξίνπ θαζψο θαη απνκαθξπζκέλσλ 
νηθηζκψλ ησλ Κπζήξσλ (θαηά πξνζέγγηζε  1.142). 

3.2.8.20 Υτωχοί συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα  

Οη παξαδνρέο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο εθαξκφδνληαη θαη‟ αληηζηνηρία γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ θησρψλ εξγαδνκέλσλ θαη θπξίσο ησλ θησρψλ εξγαδνκέλσλ κε 
ρακειφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη θαηεγνξίεο 
ζπληαμηνχρσλ «αγξφηεο», έκπνξνη- βηνηέρλεο», «κηζζσηνί» θαη «ειεχζεξνη 
επαγγεικαηίεο», αιιά φρη ε θαηεγνξία ησλ «επηηεδεπκαηηψλ». Αληίζηνηρα, ν αξηζκφο 
ησλ εξγαδνκέλσλ κε αηνκηθφ εηζφδεκα θάησ ησλ 6.000€ ππνινγίδεηαη ζε 26.932 
άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη 13.915 κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θάησ ησλ 6.000 € θαη 
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πεξίπνπ 13.000 κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (δχν ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ) κεηαμχ 6.000 
θαη 12.000€. Πξέπεη λα ζεκεησζεί εληνχηνηο φηη ε αθαίξεζε ηεο θαηεγνξίαο ησλ 
«εηζνδεκαηηψλ», ε νπνία θαηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Γ.Γ.Π.. είλαη εμαηξεηηθά 
επξεία, κπνξεί λα απνθιείεη απφ ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκφ πνιιέο απφ ηηο νκάδεο-
ζηφρνπ. Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Γ.Γ.Π.. δίδεη ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2011, 
γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα ηε εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

3.2.8.21 Υτωχοί συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα  

Διιείςεη αθξηβνχο θαηαγξαθήο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο νκάδαο-ζηφρνπ ησλ 
αλαζθάιηζησλ γίλεηαη κε βάζε ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Σν 
ζχλνιν ησλ αλαζθάιηζησλ ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (25%) 
θαη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζην πιαίζην ηνπ Δ 2014- 2020 σο πνζνζηφ επί 
ηνπ εθηηκψκελνπ ζπλφινπ ησλ αλαζθάιηζησλ (22%). Οη αλαζθάιηζηνη ειηθησκέλνη 
(άλσ ησλ 65 εηψλ) απνηεινχλ κία απφ ηηο πιένλ επάισηεο νκάδεο-ζηφρνπ. Ζ βαζηθή 
πεγή εληνπηζκνχ ηνπο είλαη ν Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ), ν νπνίνο 
ήηαλ αξκφδηνο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ ζπληάμεσλ αιιά θαη γηα ην επίδνκα 
ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο. Δθηίκεζε γηα αλαζθάιηζηνπο κε ιήπηεο ηεο ζρεηηθήο 
ζχληαμεο ή πην πξφζθαηα ζηνηρεία δελ ππάξρνπλ, ελψ ηα ζηνηρεία δηθαηνχρσλ 
ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο ειηθησκέλσλ δελ δηαηίζεληαη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο. Οη δηθαηνχρνη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο ην 2011 ήηαλ 457. 

3.3 ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΥΣΩΦΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 

ΠΕΠ ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020 

Σν Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 2014 – 2020 πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ 
ΔπξσπατθήΔπηηξνπή, ηελ 18Γεθεκβξίνπ 2014, αληαλαθιά κία ζεκαληηθή κεηαβνιή 
ζηελ κέρξη ζήκεξα πνξεία ηεο, θαζψο θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ 
ελίζρπζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ θαη ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε. Απηφ, 
επηηπγράλεηαη αθελφο κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλθαη αθεηέξνπ 
απφ ηελ ελίζρπζε εξγαιείσλ έμππλεο εμεηδίθεπζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 
πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ  

Ζ κεγάιε ηδηαηηεξφηεηα  ηνπ λένπ ΠΔΠ Αηηηθήο είλαη ε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά πφξσλ 
απφ ην ΔΚΣ, χςνπο 300 εθαη. επξψ, ε νπνία πξννξίδεηαη γηα θνηλσληθέο δξάζεηο, 
φπσο ε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ, ε Πεξηθεξεηαθή Αξρή απνθάζηζε λα θαηαξηίζεη έλαλ 
ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζε δχν επίπεδα: 

 Αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, φπνπ ζπγθξηηηθά κε ηηο 
ππφινηπεο αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ιφγσ θξίζεο. Ζ κεζνδνινγία 
εληνπηζκνχ ιακβάλεη ππφςε αθελφο, εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα θαη αθεηέξνπ, 
θαηαλαισηηθά θξηηήξηα θαη επηπιένλ θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 
απνδεηθλχνπλ ηε δπζθνιία επίηεπμεο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο.   

 ε εθείλεο ηηο πεξηνρέο, φπνπ εκθαλίδνληαη εληνπηζκέλνη ζχιαθεο θηψρεηαο ή 
εππαζείο νκάδεο, ζα πξέπεη λα επηιεγεί κεηά απφ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 
ηελ θαηάιιειε κειέηε ην πιέγκα δξάζεσλ, νη νπνίεο ζα ζηνρεχνπλ ζην βέιηηζην 
απνηέιεζκα. Οη επηιεγκέλεο δξάζεηο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζε βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε, άκεζα ζην επίπεδν δηαβίσζεο, φζν θαη ζε 
απνηειέζκαηα κε αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά.  
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Ζ νπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε κε ηνπο ΟΣΑ, ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο θαη ηηο ΜΚΟ, ε 
ζχλζεζε ησλ δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ ζε κία εληαία ζηξαηεγηθή έλαληη ηεο θηψρεηαο, 
θαζψο θαη ε επίβιεςε, αμηνιφγεζε θαη αλάδξαζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ζπκπιεξψλνπλ ηελ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 
ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

εκαληηθέοπαξάκεηξνη νη νπνίεοιακβάλνληαη ππφςε ζην λέν ΠΔΠ, απνηεινχλ ε 
θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε ζπλεηαηξηζηηθή νηθνλνκία. Σν αλαζεσξεκέλν 
πξφγξακκα αιιάδεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο, κε 
ηελ ελζσκάησζε δξάζεσλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαηλνηνκίαο, κε θξηηήξην ηελ 
παξαγσγή αμηψλ, πινχηνπ, λέσλ πξντφλησλ, κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο νηθνλνκίαο.    

3.3.1 Οι Θεματικοί τόχοι 8, 9 και 10 στο ΠΕΠ Αττικής 2014-

2020 

3.3.1.1 Θ.. 8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής 

ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 

Ζ Αηηηθή βηψλεη ζε απμεκέλν βαζκφ ηηο επηπηψζεηο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 
χθεζεοζε θνηλσληθφ επίπεδν. ηα ηέιε ηνπ 2013 θαηαγξάθνληαη 535,5 ρηι. άλεξγνη, 
εθ ησλνπνίσλ ηα 2/3 αληηζηνηρνχλ ζε καθξνρξφληα αλέξγνπο. εκαληηθφ κεξίδην ζηελ 
αλεξγίαθαηαγξάθεηαη ζηνπο λένπο ειηθίαο 15-29 εηψλ, νη νπνίνη αγγίδνπλ ηα 155,0 ρηι. 
άηνκαθαη απνηεινχλ ηo 37,3% ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ ηνπ ζπλφινπ ηεο Υψξαο 
(66.484 λένηειηθίαο 15-19 εηψλ θαη 173.207 λένη ειηθίαο 20-24 εηψλ εθηφο εξγαζίαο, 
εθπαίδεπζεο ήθαηάξηηζεο θαηά ην 2013 ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο-ΝΔΔΣ). 

Οη αλαδεηνχληεο εξγαζία (κέζσ ηνπ ΟΑΔΓ, Απξίιηνο 2014) ζηελ Αηηηθή αλέξρνληαη 
ζε299.929 άηνκα (36,2% ηνπ ζπλφινπ ηεο Υψξαο), εκθαλίδνληαο θάκςε (ζε 12κελε 
βάζε)θαηά 21.048 άηνκα ή θαηά 7%. Απφ απηνχο, ην 54% αθνξά καθξνρξφληα 
αλέξγνπο. Οηθαηαγεγξακκέλνη άλεξγνη κέζσ ηνπ ΟΑΔΓ απνηεινχλ ηνπο επίζεκα 
«σθεινχκελνπο»απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΔΚΣ. Οη επηδνηνχκελνη άλεξγνη ΟΑΔΓ ηελ 
ίδηα πεξίνδναλέξρνληαη ζην 38,6% ηνπ ζπλφινπ ηεο Υψξαο. εκεηψλεηαη φηη κφλν 
έλα κηθξφ ζχλνιναπηψλ αθνξά ζε επνρηαθά επαγγέικαηα (4,4%). 

Ζ νηθνλνκηθή χθεζε πξνθάιεζε κεγάιε πηψζε ηεο απαζρφιεζεο. Σελ 4εηία 2009-
2012ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ππνρψξεζε θαηά 17,5% πεξίπνπ ελψ ε κηζζσηή 
απαζρφιεζεπάλσ απφ 19%. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε εμειίρζεθε ζηαδηαθά ζε θξίζε 
ξεπζηφηεηαο θαη,ζπλαθφινπζα, θεξεγγπφηεηαο ησλ ΜΜΔ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ θαη 
εληέιεη ζε θνηλσληθήθξίζε, κε έθδεια θαηλφκελα θηψρεηαο θαη νηθνλνκηθήο έλδεηαο. Ζ 
κείσζε ησλ ζέζεσλαπαζρφιεζεο ήηαλ θαηά 4 θνξέο κεγαιχηεξε ζην Β‟γελή απφ φηη 
ζηνλ Γ‟γελή ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Οη αλάγθεο δεκηνπξγίαο λέσλ θαη βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα 
είλαηκεγάιεο, επηηαθηηθέο θαη πξφδειεο. Αληηκεησπίδνληαη θπξίσο κέζσ 
ηνκεαθψλπαξεκβάζεσλ ηνπ ΔΚΣ θαη ζπλδένληαη κε ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ηε 
βειηίσζεηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο (Θ 2 & 3) αιιά θαη κε δξάζεηο πνπ 
εληάζζνληαηζηελ ΠΔΔ (Θ 1). Ζ πξνζαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ ηδηαίηεξαζε λένπο ηνκείο θαη νηθνλνκηθνχο θιάδνπο, φπσο ε Πξάζηλε 
νηθνλνκία αιιά θαη ηαεπαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ κεηξηαζκφ θαη ηελ 
πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθήαιιαγή, αιιά θαη νη αλαδπφκελνη θιάδνη ησλ ΣΠΔ αιιά 
θαη ησλ ηνκέσλ θαη θιάδσλ πνπζα αλαδεηρζνχλ απφ ηελ ΠΔΔ απνηεινχλ 
πξνηεξαηφηεηα γηα ην ΠΔΠ. 

ην Θ.. 8 θαηαλέκεηαη ην 1,91% ησλ πφξσλ ηνπ ΠΔΠ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο (start-ups) θαη ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 
ησλεξγαδνκέλσλ ζε απηέο, ψζηε λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν εμσζηξεθείο 
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θαηαληαγσληζηηθέο, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ΠΔΔ. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ ΔΠ 8.iii, 
κεζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απηναπαζρφιεζεο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 
δεκηνπξγίαοεπηρεηξήζεσλ. 

πλνιηθά, γηα ην ζεκαηηθφ ζηφρν 8, νη ελέξγεηεο πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην 
ΔΚΣ αλέξρνληαη ζε 17.437.643 €. 

Δπελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ επηιέγνληαη γηα ηνλ Θ 9: 

08 - Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θαη πνηνηηθήο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο 
θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 9iii - Απηναπαζρφιεζε, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ, 
θαη εηδηθά θαηλνηφκσλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

 9.iii.1 - Βειηίσζε ηεο απαζρφιεζεο, κέζσ ηεο ίδξπζεο Δπηρεηξήζεσλ, 
ηδίσο ζηνπο Σνκείο ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

 8v - Πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ 
ζηηο αιιαγέο 

 8.v.1 - Δθαξκνγή ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο ζε επηρεηξεζηαθφ θαη 
ζπιινγηθφ επίπεδν θαη πξνζαξκνγή επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηηο 
αιιαγέο 

3.3.1.2 Θ.. 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 

της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων 

Ζ θνηλσληθή ζπλνρή ηεο Αηηηθήο δηαηαξάζζεηαη απφ ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή 
θξίζε,ε νπνία έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ ηαρχηεηα αχμεζεο 
ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ησλ επηπέδσλ ηεο θηψρεηαο, αλαδεηθλχεη ηελ 
Πεξηθέξεηα σοππνθείκελε ζε πςειφ θίλδπλν θηψρεηαο θαη αχμεζεο ησλ θαηλνκέλσλ 
θνηλσληθνχδηαρσξηζκνχ. Δπηπξφζζεηα, ν κεγάινο αξηζκφο παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ 
δεκηνπξγείπξνβιήκαηα αχμεζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, θηλδχλνπο ζηε δεκφζηα 
πγεία θαη επλνείηελ εκθάληζε ζπιάθσλ αζηηθήο ππνβάζκηζεο. 

Οη θνηλσληθέο αληζφηεηεο κε βάζε ηελ θαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ είλαη 
ζεκαληηθέο:540.841 λνηθνθπξηά ην 2010 είραλ εηήζην εηζφδεκα κέρξη 6.000 € (25,6% 
ηεο Πεξηθέξεηαο). Σν πνζνζηφ απηφ αλήιζε ζε 23,4% ην 2011 θαη ζε 25,1% ην 
2012,παξακέλεη δε ζε επίπεδα άλσ ησλ 530.000 λνηθνθπξηψλ. 

εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο αλαδήηεζεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο 
απαζρφιεζεο είραλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε Π.Π. νη δξάζεηο ελαξκφληζεο ηεο 
νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. ε 610 θνηλσληθέο δνκέο 
θηινμελήζεθαλπεξίπνπ16.308 ηέθλα ζε εηήζηα βάζε (24% ηνπ ζπλφινπ ηεο Υψξαο), 
ελψεμππεξεηήζεθαλ 13.923 γπλαίθεο (25%), κέιε νηθνγελεηψλ (απφ απηέο 586 ήηαλ 
κέιεκνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, έλαληη 1967 ζε επίπεδν Υψξαο ή 30% ηνπ ζπλφινπ). 

Απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ εμππεξεηήζεθαλ ζηελ Αηηηθή, 4.352 είραλ εηήζην 
νηθνγελεηαθφεηζφδεκα θάησ απφ 12.000 επξψ (31% ζηελ Αηηηθή θαη 18% ζε επίπεδν 
Υψξαο), ελψ996 γπλαίθεο ήηαλ καθξνρξφληα άλεξγεο (7% ζηελ Αηηηθή θαη 28% ζε 
επίπεδν Υψξαο). 

ηελ Αηηηθή ιεηηνχξγεζαλ επίζεο 4 θέληξα ζηήξημεο Ρνκά (14% ησλ Γνκψλ ζηε 
Υψξα),κε 320 εμππεξεηνχκελνπο (14% ζηε Υψξα).Ο ζπλδπαζκφο ηεο αχμεζεο ηνπ 
αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ θαη ησλ αζηέγσλ(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
«λεναζηέγσλ») θαη ε ππνβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλθνηλσληθήο πξφλνηαο θαη 
πεξίζαιςεο δεκηνπξγνχλ απμαλφκελεο θνηλσληθέο εληάζεηο θαηέληνλα θαηλφκελα 
ξήμεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 
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Σν 2014, θαη πξηλ ηε ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηαθαηαγξαθήο 
ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο δηθαηνχρνποησλ 
ζρεηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΠΔΠ κέζσ δηαθίλεζεο εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ηνπο ΟΣΑαιιά 
θαη ηηο επηθνξηηζκέλεο κε ηελ παξνρή πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ δεκφζηεο ππεξεζίεο.Ζ 
επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπλέβαιε ζηελ αλάδεημε «ζπιάθσλ» θηψρεηαοκε 
απμεκέλεο αλάγθεο παξεκβάζεσλ. 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ έγηλε ζε ηξείο θχξηεο 
Καηεγνξίεοθαη ζε επηκέξνπο Καηεγνξίεο κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ ΔΚΣ (1304/17-
12-2014) θαηζε ζπλδπαζκφ κε ην Ν. 4019/2011 «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη 
ΚνηλσληθήΔπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 216/30-9-2011). 

Ζ αληαπφθξηζε ησλ θνξέσλ ζηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ, νδήγεζε ζην 
ζπκπέξαζκα φηη ην 57,6%ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο (ή 750.783 νηθνγέλεηεο) 
ππφθεηηαη ζε ζπλζήθεοθηψρεηαο ή ζε απμεκέλν θίλδπλν θηψρεηαο. Ζ «εηθφλα» απηή 
απνθηά ζπγθεθξηκέλερσξηθή δηάζηαζε (κε βάζε ζπγθέληξσζε εξσηεκαηνινγίσλ ζην 
29% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο), κε ηηο Π.Δ. ηνπ Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ, 
Γπηηθήο Αηηηθήο θαη Πεηξαηάλα εκθαλίδνπλ πςειή ζπγθέληξσζε λνηθνθπξηψλ κε 
ζπλζήθεο θηψρεηαο. Ηδηαίηεξαπξνβιήκαηα παξνπζηάδεη ν Γήκνο Αζελαίσλ κε 
εκθάληζε πνιιαπιψλ θαηλνκέλσλθηψρεηαο, θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ, έιιεηςε 
ζηέγεο θαη πιηθήο ζηέξεζεο ζε πνιιέο θαηεγνξίεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ (ζε 
ζπλδπαζκφ κε αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπεγθεθξηκέλνπ ΟΑΠ). Σα παξαπάλσ 
αλαιχνληαη εθηελέζηεξα ζην Σκήκα 5 ηνπΠΔΠ Αηηηθήο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε δηαζηξσκάησζε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο 
(κ.α.)εκθαλίδεη πςειφ πνζνζηφ κ.α. άλσ ησλ 54 εηψλ ρσξίο θάξηα αλεξγίαο (30%), 
ελψ έλαπνζνζηφ κ.α. ηεο ηάμεο ηνπ 14,7% έρεη ρακειά ηππηθά πξνζφληα. Σα 
ζηνηρεία είλαηδηαζέζηκα ζε επίπεδν Γήκνπ, ελψ απφ ηελ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ησλ 
Γνκψλ ησλΦνξέσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη πξφλνηαο πξνέθπςε κία «ζηφρεπζε» 
εμππεξέηεζεοθπξίσο ησλ επάισησλ νκάδσλ, αιιά θαη ησλ γπλαηθψλ θαη παηδηψλ 
ζπκάησλθαθνπνίεζεο, κεηαλαζηψλ θ.ιπ. Δίλαη πάλησο αμηνζεκείσην φηη ηφζν νη 
Γήκνη, φζν θαηνη θνηλσληθνί θνξείο εκθαλίδνπλ κία ηδηαίηεξε ζηφρεπζε ζηηο «ινηπέο 
νκάδεο», φπνπ νηεμππεξεηνχκελνη θησρνί εξγαδφκελνη κε εηήζην εηζφδεκα θάησ ησλ 
6.000 επξψαπνηεινχλ αληίζηνηρα ην 47% θαη 93% ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. 
Απηή εζπλνπηηθή αλάιπζε θαηαδεηθλχεη έλαλ ζχλζεην ζπλδπαζκφ αλαγθαίσλ 
παξεκβάζεσλ κεπνηνηηθά θαη ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε αλαγθαία πξνυπφζεζε ηελ 
ηρλειαζηκφηεηα ησλσθεινχκελσλ θαη ηελ θαηά ην δπλαηφλ εμαηνκίθεπζε ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, αλαδείρζεθε, θαηά ηε θάζε δηακφξθσζεο ηνπ 
πξνγξακκαηηζηηθνχ θεηκέλνπ ηνπ ΠΔΠ,ε αλάγθε άκεζεο αληηκεηψπηζεο 
ησλθαηλνκέλσλ θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ κε πξσηνβνπιίεο, 
κεραληζκνχο θαηδνκέο θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη αηνκηθήο ελδπλάκσζεο, αιιά θαη 
πξφιεςεο ηνπθηλδχλνπ ηεο θηψρεηαο, κείσζεο ησλ αληζνηήησλ ζηελ πξφζβαζε 
ππεξεζηψλ πγείαο(ιφγσ γεσγξαθηθήο ηδηαηηεξφηεηαο, εηζνδήκαηνο ή απψιεηαο ηνπ 
δηθαηψκαηνοαζθάιηζεο), δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη πξναγσγήο ηεο 
ςπρηθήο πγείαο. 

ηξαηεγηθφο ζηφρνο παξακέλεη ε πξνψζεζε φζν ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξσλσθεινχκελσλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο «εππαζείο νκάδεο» ζηελ 
απαζρφιεζε. Απνηειεί ζεκαληηθή θαη αλαγθαία πξνηεξαηφηεηα, ε πξνψζεζε 
ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ έληαμεο, ε ζηήξημε ησλ λνηθνθπξηψλρσξίο θαλέλαλ 
εξγαδφκελν, ε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ γηα ηελ θχιαμε πξνζηαηεπφκελσλαηφκσλ 
(αλήιηθα παηδηά, ειηθησκέλνη, ΑΜΔΑ) κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο 
ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ, αιιά θαη άιισλ θαηεγνξηψλ εππαζψλνκάδσλ, θαζψο θαη 
επξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο αιιειεγγχεο 
πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί πεξαηηέξσ ε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε. 
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Δπηπιένλ, νη παξεκβάζεηο ηνπ Θ 9 ζα ζπλδπαζζνχλ κε δξάζεηοζηνρεπκέλεο 
αλάπηπμεο θαη ζπκπιήξσζεο θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππνδνκψλ πγείαοκε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΣΠΑ. πνπ νη δξάζεηο ηνπ Θ 9 ζπλδπάδνληαη κε 
παξεκβάζεηοαζηηθήο αλαδσνγφλεζεο, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα εξγαιεία ηεο 
ΒΒΑ κε έκθαζεζηηο ΟΥΔ. 

ην Θ.. 9 θαηαλέκεηαη ην 29,08% ησλ πφξσλ ηνπ ΠΔΠ , φληαο ν 
ζεκαληηθφηεξνοαπφπιεπξάο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο Θ.. ηνπ ΠΔΠ. Ζ έληαζε 
ησλ πξνβιεκάησλ πνπέρεη δεκηνπξγήζεη ε αικαηψδεο αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε 
ζπγθέληξσζεκεηαλαζηψλ θαη εππεξβνιηθή επηβάξπλζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ 
ζε ζεκαληηθφαξηζκφ πνιενδνκηθψλελνηήησλ, ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 
παξέρεη ε θνηλσληθή νηθνλνκία, εελεξγνπνίεζε ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ ηνπηθνχ 
θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελάκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο θαη ε 
αλαγθαηφηεηα δηαζθάιηζεο ηεο θνηλσληθήοζπλνρήο, ζπλεγνξνχλ ζηελ επηινγή ηεο 
απμεκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Θ.. ηνπιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΣΠΑ, 
ππνζηεξίδνληαη ζηνρεπκέλεο ππνδνκέο πγείαο,θνηλσληθέο ππνδνκέο. 

πλνιηθά, γηα ην ζεκαηηθφ ζηφρν 9, νη ελέξγεηεο πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην 
ΔΚΣ αλέξρνληαη ζε 211.921.340 €. 

Δπελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ επηιέγνληαη γηα ηνλ Θ 9: 

09 - Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε 
δηάθξηζεο 

 9i - Δλεξγεηηθή έληαμε, κεηαμχ άιισλ θαη κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ ίζσλ 
επθαηξηψλ θαη ηεο δξαζηήξηαο ζπκκεηνρήο θαη ηε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ 
απαζρφιεζεο 

 9.i.1 - Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε γηα κεηνλεθηνχληα 
άηνκα πνπ βξίζθνληαη εθηφο αγνξάο εξγαζίαο, κε έκθαζε ζε άηνκα πνπ 
έρνπλ ηελ επζχλε ηεο θξνληίδαο παηδηψλ ζε λνηθνθπξηά πνπ απεηινχληαη 
απφ θηψρεηα θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

 9ii - Κνηλσληθννηθνλνκηθή έληαμε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ, φπσο νη Ρνκά 

 9ii1 - Βειηίσζε απαζρνιεζηκφηεηαο θαη πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ 
πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ βαζηθψλ, 
θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ 

 9iii - Καηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ θαη πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ 

 9iii1 - Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ Δπάισησλ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
ΑΜΔΑ) θαη ησλ Λνηπψλ Οκάδσλ ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 

 9iv - Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο, βηψζηκεο θαη πςειήο 
πνηφηεηαο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο 

 9.iv1 - Πξναγσγή ηεο πξφζβαζεο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζε ππεξεζίεο 
πξφλνηαο / θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη πγείαο 

 9v - Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 
ελζσκάησζεο ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπν 
νηθνλνκία ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε 

 9.v1 - Δλίζρπζε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 
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3.3.1.3 Θ.. 10: Επένδυση στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και 

Επαγγελματική Κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και 

τη Διά Βίου Μάθηση 

Ζ Αηηηθή εκθαλίδεη πςειή ζπγθέληξσζε ζπνπδαζηψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
Σνπνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε γλψζεηο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθέξεηα 
αληηζηνηρείζην 33,1% ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 25-64 εηψλ (θαιχηεξε επίδνζε κεηαμχ 
ησλΠεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο), κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε εζληθφ επίπεδν λα 
αλέξρεηαη ζε26,1% θαη ζηελ ΔΔ27 ζε 27,7% (2012). 

Σν πνζνζηφ λέσλ 18-24 εηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ εθπαίδεπζε 
παξακέλεηρακειφ (9,2%), ρακειφηεξν δειαδή ηνπ 9,7% πνπ απνηειεί εζληθφ ζηφρν 
ζην ΔΠΜ γηαην 2020, κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε επίπεδν Υψξαο αλέξρεηαη ζε 11,4% 
θαη ζεεπίπεδν ΔΔ27 ζε 12,8%. 

ηελ Αηηηθή, ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο, 
θαηαγξάθεηαηζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, θαζψο ην 
4,4% ησλελειίθσλ (25-64 εηψλ) ηεο Πεξηθέξεηαο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε, 
φηαλ ηναληίζηνηρν πνζνζηφ ζε επίπεδν ρψξαο αλέξρεηαη ζε 2,9%, πζηεξψληαο 
ζεκαληηθά απφ ηνκ.ν. ηεο ΔΔ27 (9%). Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ 
ζεκαληηθφ αξηζκφπξνγξακκάησλ ΓΒΜ πνπ ιακβάλνπλ Υψξα ζε Πεξηθέξεηεο κε 
πςειή ζπγθέληξσζεδνκψλ ΓΒΜ θαη πιεζπζκνχ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ επηδφζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε 
είλαηθαη ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ αηφκσλ πνπ δελ εξγάδνληαη, νχηε 
ζπκκεηέρνπλζε θάπνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο («άηνκα ΝΔΔΣ») 
αλέξρεηαη ζε 24,7%,πνζνζηφ ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ηε Υψξα (28,4%) αιιά 
ζεκαληηθά πςειφηεξν ζεζρέζε κε ηελ ΔΔ27 (17%). 

Σν πςεινχ επηπέδνπ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν έρεη σο απνηέιεζκα ε Αηηηθή λα 
απνηειείηελΠεξηθέξεηα κε ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ εξεπλεηψλ θαη απαζρνινπκέλσλ 
ζε ηνκείοέξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ελψ σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ θαηηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο μεπεξλά ηνλ εζληθφ θαη ηνλ θνηλνηηθφ κ.φ. 
Οη επηδφζεηοαπηέο ζπλδπάδνληαη κε ηθαλνπνηεηηθέο γεληθά εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο. 
Παξαηεξνχληαη,σζηφζν, ειιείςεηο ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ θπξίσο ζε 
θεληξηθέο πεξηνρέοηεο Αζήλαο θαη ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή. 

Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ θαη βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ 
αληαλαθιάνξηδφληηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ Θ ζπλδπάδεηαη κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
κεηάβαζεο απφηελ εθπαίδεπζε ζηελ απαζρφιεζε, ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
ελήιηθνππιεζπζκνχ ζε πξνγξάκκαηα ΓΒΜ θαη ηελ παξνρή «δεχηεξεο επθαηξίαο» 
εθπαίδεπζεο,θπξίσο ζε άηνκα κε ρακειά πξνζφληα, κέζσ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ 
πνπ ζαζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΚΣ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ Θ 10 ζηελ Πεξηθέξεηα αθνξνχλ θπξίσο δξάζεηο 
ζηνρεπκέλεοαλάπηπμεο θαη ζπκπιήξσζεο εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ κε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπΔΣΠΑ,ελψ φπνπ νη δξάζεηο ηνπ Θ 10 (αλεμαξηήησο πεγήο 
ρξεκαηνδφηεζεο) ζπλδένληαη κεπαξεκβάζεηο αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο, δχλαηαη λα 
εληάζζνληαη ζε θάπνην απφ ηαεξγαιεία εθαξκνγήο ηεο ΒΑΑ. 

ην Θ.. 10 θαηαλέκεηαη ην 5,84% ηνπ ΠΔΠ κε ηελ πξνηεξαηφηεηα λα δίλεηαη 
ζηελθάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ γηα ηε δεκηνπξγία λεπηαγσγείσλ, ηελ 
αλαβάζκηζεπθηζηάκελσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηδηαίηεξα ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, 
ηνλεθζπγρξνληζκφ ησλ δνκψλ ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη Γηα Βίνπ κάζεζεο (ΔΣΠΑ). 

πλνιηθά, γηα ην ζεκαηηθφ ζηφρν 10, νη ελέξγεηεο πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ 
ην ΔΣΠΑ αλέξρνληαη ζε 53.235.286€. 

Δπελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ επηιέγνληαη γηα ηνλ Θ 10: 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   150 

 

09 - Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε 
δηάθξηζεο 

 9a - Δπελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο πγείαο θαη ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηελ εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε, κεηψλνληαο ηηο 
αληζφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πξνσζψληαο ηελ 
θνηλσληθή έληαμε κέζσ βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο θνηλσληθνχ, 
πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη ππεξεζίεο αλαςπρήο θαη ηε κεηάβαζε απφ ηελ 
ηδξπκαηηθή θξνληίδα ζηε θξνληίδα ηεο θνηλφηεηαο 

 9.a.1 - Βειηίσζε ησλ φξσλ ηζφηηκεο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
ηεο πξφζβαζεο ησλ εππαζψλ & επάισησλ νκάδσλ ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο, 
κέζσ βειηίσζεο ησλ αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο 
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4 ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ 

4.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΈΡΕΤΝΑ 

Ζ κέρξη ζήκεξα αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο είρε ζρέζε κε ηε 
παξνρή ππεξεζηψλ ζε επάισηεο θαη εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ρσξίο λα 
απνηππψλεηαη – ραξηνγξαθείηαη ην απνηέιεζκα ησλ παξνρψλ απηψλ.  Δπίζεο θχξηα 
έιιεηςε απνηεινχζε ε κε αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηνίθεζεο κε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 
απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη ε κε χπαξμε ζηαηηζηηθψλ 
ζηνηρείσλ.  Ζ έξεπλα απηή θηινδνμεί κέζα απφ κηα ζχλζεηε κεζνδνινγία λα θαιχςεη 
ηηο παξαπάλσ ειιείςεηο.  Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο αθνινπζεί δπν (2) βαζηθνχο 
ππιψλεο.  

Ο πξψηνο ππιψλαο αθνξά ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ απφ ην θαηψηεξν επίπεδν 
ζπγθέληξσζεο απηψλ πνπ είλαη νη δνκέο ησλ ΟΣΑ (Α΄θαη Β΄Βαζκνχ) θαη ησλ 
ηδησηηθψλ θνξέσλ (ΜΚΟ, Δθθιεζία, Με Κεξδνζθνπηθέο Δηαηξείεο, Αιιειέγγπνπο 
θνξείο θαη ζπιινγηθφηεηεο). ινη νη παξαπάλσ ζεζκηθνί ε κε θνξείο δηαηεξνχλ 
ζηνηρεία κε κε εληαίν ηξφπν θαη πνιιέο θνξέο αλά δνκή, δξάζε φπσο νη αλάγθεο 
πινπνίεζεο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ή ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπο ην επηβάιιεη.  ε απηφ 
ην ζεκείν δφζεθε κεγάιε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ, βάζεο δεδνκέλσλ 
γηα λα νκνγελνπνηήζεη ηα δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Θεκαηηθνχ 
ηφρνπ 9, «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο». Ζ 
έξεπλα έδσζε κεγάιε έκθαζε ζε έλα ζχγρξνλν ηξφπν πξνζέγγηζεο  ηνπ δεηήκαηνο 
έηζη ην απνηέιεζκα λα ζπκβάιιεη ζηελ αξηηφηεξε ζρεδίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα 
ελεξγεηηθή έληαμε ησλ εππαζψλ θαη επάισησλ νκάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

Ο δεχηεξνο ππιψλαο ηεο έξεπλαο ζηεξίρηεθε ζε δηεζλή κεζνδνινγία απνηχπσζεο 
θαη ραξηνγξάθεζεο ησλ δεηεκάησλ θηψρεηαο αληιψληαο ζηνηρεία απφ θνξείο ηεο 
θεληξηθήο θπβέξλεζεο (Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Διιεληθή 
ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Γ.Δ.Ζ., Τπνπξγείν Δξγαζίαο θ.α.) . Ζ κέζνδνο απηφο 
βαζίζηεθε ζηελ εμεχξεζε φζσλ πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
δεηθηψλ. Δπηπιένλ βαζηθφ ζηφρνο ήηαλ ε έξεπλα απηή λα θηάζεη ζε επίπεδν 
ηαρπδξνκηθνχ θψδηθα (Σ.Κ.) αλά ΟΣΑ. 

Ζ ζρέζε ηνπ πξψηνπ κε ην δεχηεξν ππιψλα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ 
ελδηαθέξνλ. Απηφ εζηηάδεηαη θπξίσο γηα ην πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ πνιηηψλ πνπ 
ρξήδνπλ ζηήξημε κέζσ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ θαη πσο απηφ ζα επηηεπρζεί κέζσ ησλ 
πθηζηάκελσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ππνδνκψλ, ππεξεζηψλ θαη δξάζεσλ. 
εκαληηθφ ζεκείν απνηειεί ν ρξφλνο πνπ δηελεξγείηαη ε έξεπλα κηαο θαη ε ρψξα θαη 
θαηά επέθηαζε ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο βξίζθεηαη ζε δπζκελή ζέζε  ιφγσ ηεο έληνλεο 
αλζξσπηζηηθήο θξίζεο πνπ δεκηνχξγεζε ε πνιπεηήο χθεζε.  Δπίζεο πξέπεη λα 
ηνλίζνπκε φηη κέζσ ηεο παξαπάλσ έξεπλαο ν ζεσξεηηθφο ζρεδηαζκφο  ζα ιάβεη 
ππφςε ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο – ρξήζηε ψζηε νη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα 
ηεζνχλ λα είλαη πιήξσο επζπγξακκηζκέλνη κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Σέινο φξηα ηεο 
έξεπλαο  ζεσξνχληαη νη ζηφρνη ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 9 θαη πεξηνξηζκνί ηεο, νη πεγέο 
δεδνκέλσλ απφ ηνπο θεληξηθνχο νξγαληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.   

Κχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ ηεο  Πεξηθέξεηαο, 
φπνπ ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο αληηκεησπίδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο ηεο 
θξίζεο, νη ιεγφκελνη «ζύιαθεο θηώρεηαο», όπνπ δηακέλνπλ νη ηδηαίηεξα εππαζείο 
νκάδεο, έηζη ώζηε λα επηηχρεη ε Πεξηθέξεηα λα δηαζέζεη ηα θνηλνηηθά θνλδχιηα εθεί 
πνπ ππάξρεη πξαγκαηηθή αλάγθε. 
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4.2 Η ΜΕΣΡΗΗ ΣΗ ΥΣΩΦΕΙΑ 

Ζ δσή ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πιεζψξα πξνβιεκάησλ, απφ 
ην λα κελ έρεη θάπνηνο αξθεηά ρξήκαηα γηα λα πξνκεζεπηεί θαγεηφ θαη ξνχρα κέρξη 
ην λα δεη ζε θαθέο ζπλζήθεο ζηέγαζεο θαη λα κελ ηξέθεηαη θαλνληθά.  

ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηελ Κνηλσληθή Αλάπηπμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 
1995 ζηελ Κνπεγράγε, ε απφιπηε ή αθξαία θηψρεηα νξίζηεθε σο: «… κία θαηάζηαζε 
ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζνβαξή αδπλακία θάιπςεο βαζηθψλ αλζξσπίλσλ 
αλαγθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξνθήο, ηεο θαηαλάισζεο πφζηκνπ λεξνχ, ηεο 
πξφζβαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, ζηέγαζεο, εθπαίδεπζεο θαη πιεξνθφξεζεο» 
θαη σο εθ ηνχηνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ πξφζβαζε ζε κία ζεηξά ππεξεζηψλ.  

Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο (EAPN) δηαρσξίδεη ηελ απφιπηε 
θαη ηελ ζρεηηθή θηψρεηα: «Απφιπηε ή αθξαία θηψρεηα πθίζηαηαη φηαλ ππάξρεη έιιεηςε 
επαξθψλ πφξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ», ελψ κε βάζε 
ην ζρεηηθφ νξηζκφ «Φησρνί είλαη εθείλνη πνπ ην επίπεδν δσήο ηνπο είλαη θαηά πνιχ 
θαηψηεξν απφ ην επίπεδν δσήο πνπ απνιακβάλνπλ νη πεξηζζφηεξνη ζηελ θνηλσλία 
ζηελ νπνία δνπλ».    

Ζ ζπκβαηηθή άπνςε ηεο θηψρεηαο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηεξίδεηαη ζε 
κία ζρεηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία αθνξά «άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη πιεζπζκηαθέο 
νκάδεο, νη πφξνη ησλ νπνίσλ (πιηθνί, πνιηηηζκηθνί θαη θνηλσληθνί) είλαη ηφζν 
πεξηνξηζκέλνη πνπ ηνπο απνθιείνπλ απφ ηνλ ειάρηζηα απνδεθηφ ηξφπν δσήο ζην 
Κξάηνο-Μέινο ζην νπνίν δνπλ. Χο εθ ηνχηνπ, ην φξην ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο πνηθίιεη 
αλάινγα κε ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο. Παξφηη ε ζρεηηθή θηψρεηα είλαη ιηγφηεξν 
αθξαία απφ ηελ απφιπηε θηψρεηα, δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη. Ζ ζρεηηθή θηψρεηα 
νδεγεί ζπρλά ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.   

Ο Townsend (1979: 31) ρξεζηκνπνηεί έλαλ νξηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: «Σα 
άηνκα, νη νηθνγέλεηεο θαη νη πιεζπζκηαθέο νκάδεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη 
βηψλνπλ ηε θηψρεηα φηαλ δελ δηαζέηνπλ ηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 
πξνκεζεπηνχλ ηα είδε δηαηξνθήο ηνπο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη λα έρνπλ ηηο ζπλήζεηο αλέζεηο θαη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ή 
ηνπιάρηζηνλ απηέο πνπ ελζαξξχλνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη επξέσο απφ ηηο θνηλσλίεο 
ζηηο νπνίεο δνπλ. Σα εηζνδήκαηά ηνπο είλαη ηφζν ρακειφηεξα απφ ηνλ κέζν αηνκηθφ ή 
νηθνγελεηαθφ φξν πνπ απνθιείνληαη πξάγκαηη απφ ηα ζπλήζε πξφηππα δηαβίσζεο, 
έζηκα ή δξαζηεξηφηεηεο». 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ε θηψρεηα πξνζεγγίδεηαη σο αλεπάξθεηα πφξσλ θαη σο αδπλακία 
ζπκκεηνρήο ζε έλα ειάρηζηα απνδεθηφ ηξφπν δσήο. ηελ πξψηε πξνζέγγηζε, ε 
θηψρεηα νξίδεηαη σο έιιεηςε ηνπ εηζνδήκαηνο, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην ζηα άηνκα 
γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε ζρέζε κε «ην πξφηππν» ζηελ θνηλσλία 
φπνπ δνπλ. 

Ζ δεχηεξε-άκεζε πξνζέγγηζε εζηηάδεη ζηελ πιηθή ζηέξεζε θαη νξίδεηαη ζπλήζσο σο ε 
αλαγθαζηηθή έιιεηςε ελφο ζπλδπαζκνχ αγαζψλ/ πφξσλ φπσο ε θαηνρή αγαζψλ (π.ρ. 
απηνθίλεην, ζπίηη, ηειέθσλν, Ζ/Τ) θαη ε ηθαλφηεηα θάιπςεο κίαο ζεηξάο άιισλ 
βαζηθψλ αλαγθψλ.πλνπηηθά ε θηψρεηα ππνινγίδεηαη σο: 

 Δηζνδεκαηηθή θηψρεηα (φζνη έρνπλ εηζφδεκα θάησ απφ ην 60% ή ην 40% ηνπ 
δηαζέζηκνπ δηάκεζνπ ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνχ).  

 Τπνβαζκηζκέλε πνηφηεηα ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ 
πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ νηθνλνκηθά κηα ζεηξά απφ αλάγθεο πνπ 
ζεσξνχληαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα λα δήζνπλ κία αμηνπξεπή δσή ή/θαη 
αηζζάλνληαη φηη δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο (ππνθεηκεληθή θηψρεηα). 
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4.3 ΠΗΓΕ ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΙΦΕΙΩΝ 

Οη πεγέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ δηαρσξίδνληαη ζε πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο. 
Πξσηνγελείο πεγέο, είλαη πεγέο πιεξνθνξηψλ απφ έξεπλεο πνπ νξγαλψλνληαη θαη 
δηεμάγνληαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή κε ζηφρν ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ γηα θάπνην δηεξεπλψκελν ζέκα. Γεπηεξνγελείο πεγέο είλαη απηέο πνπ 
πεξηέρνπλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ κειέηεο ή έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην 
παξειζφλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα αξρίδεη πάληα απφ ηελ 
αλαδήηεζε ζηνηρείσλ απφ δεπηεξνγελείο πεγέο, γηαηί ε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ απφ 
απηέο, είλαη πην εχθνιε θαη έρεη ρακειφ ή κεδεληθφ θφζηνο. ηαλ ηα ζηνηρεία δελ είλαη 
δηαζέζηκα ζε δεπηεξνγελείο πεγέο ή δελ επαξθνχλ, ηφηε δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα 
ηε δηεμαγσγή πξσηνγελνχο έξεπλαο, φπσο θαη έγηλε ζηε παξνχζα έξεπλα.  

Οη  δεπηεξνγελείο  πεγέο  ζηνηρείσλ  έρνπλ  ζπιιερζεί,  νξγαλσζεί θαη 
ηαμηλνκεζεί  παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ έξεπλα πεδίνπ.  Σα 
πιενλεθηήκαηα ησλ δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ηελ 
δπλαηφηεηα θαιχηεξεο αληίιεςεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο φζν θαη ηνπ  
εληνπηζκνχ  βαζηθψλ ζηνηρείσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 
ηεο,  αιιά θαη ηελ  εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ εθπφλεζεο ηεο. Δπηπιένλ ηα δεπηεξνγελή 
ζηνηρεία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ φπνπ κπνξνχλ λα 
ζπγθξηζνχλ ηα  ηα πξσηνγελή, κε ηα δεπηεξνγελή ζηνηρεία. Σέινο κε ηα δεπηεξνγελή 
ζηνηρεία γίλεηαη ζπκπιήξσζε  θελψλ  πιεξνθφξεζεο  πνπ  δελ  κπνξνχλ λα 
ζπιιερζνχλ απφ ηηο πξσηνγελήο πεγέο. 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,  έγηλε ζπιινγή πεγψλ ζε 
επίπεδν Πεξηθέξεηαο, Γήκνπ, Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη Σαρπδξνκηθά Κψδηθα πνπ 
αθνξνχζε ζηνηρεία δεκνγξαθίαο,  εηζνδεκάησλ, θαηαλάισζεο, θνηλσληθψλ δαπαλψλ, 
αηηήζεσλ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο 
θ.α. Αξρηθά ζπιιέρηεθαλ ηα ζηνηρεία απφ φιεο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία απηά θαηαρσξήζεθαλ ζην  κνληέιν αλάιπζεο. 

Σν δεχηεξν πξφβιεκα είρε λα θάλεη κε ην  φηη ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ησλ Οξγαληζκψλ 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,  Α΄ βαζκνχ, δελ ζπκπίπηεη  κε ην βάζνο αλάιπζεο ηεο 
έξεπλαο. Γειαδή ε αλάιπζε πνπ θηάλεη ζε επίπεδν Σαρπδξνκηθνχ Κψδηθα δελ 
ζπκπίπηεη κε αληίζηνηρε  Γεκνηηθή Δλφηεηα ε Σνπηθέο Δλφηεηεο. Σέινο ην ηξίην 
πξφβιεκα, είρε ζρέζε κε ην φηη θάπνηα ζηνηρεία ήηαλ δηαζέζηκα κφλν ζε επίπεδν 
Πεξηθέξεηαο θαη φρη ζε κηθξφηεξε δηνηθεηηθή δηαίξεζε. 

4.4 ΈΡΕΤΝΑ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΕΡΗΗ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ρσξηθά ηηο εζηίεο ζηέξεζεο πιηθψλ αγαζψλ 
ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Γηα λα γίλεη απηφ ηδαληθά ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα 
ρσξηθά δεδνκέλα γηα ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξνθίι ησλ θαηνίθσλ ζε επίπεδν 
γεηηνληάο απφ δηάθνξεο πεγέο. Χζηφζν, εμαηηίαο ηνπ απζηεξνχ πιαηζίνπ 
εκπηζηεπηηθφηεηαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππφ ηνλ θίλδπλν αλαγλψξηζεο 
αηφκσλ κεηά απφ ζπλδπαζκφ δεδνκέλσλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ, ρσξηθά ιεπηνκεξή 
δεδνκέλα δελ είλαη δεκφζηα δηαζέζηκα θη έηζη επηιέρζεθε σο γεσγξαθηθφ επίπεδν 
αλάιπζεο νη Γήκνη κε βάζε ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ 
βαζίδεηαη ζηε κειέηε ησλ Καινγήξνπ θ.ά. (2011) ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ 
πξνηάζεθε ν Γείθηεο Αλζξψπηλεο Φηψρεηαο ηνπ ΟΖΔ θαη ν δείθηεο ζηέξεζεο ηνπ 
Townsend. Δίλαη γλσζηφ φηη ν ηειεπηαίνο δείθηεο ππνινγίδεηαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 
ήδε απφ ην 1991. Χζηφζν ζηελ Διιάδα δελ ππήξραλ φια ηα δεδνκέλα γηα λα 
ππνινγηζηεί ν δείθηεο απηφο θάηη πνπ άιιαμε κε ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ ηνπ 2011 
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φπνπ γηα πξψηε θνξά ζπιιέρηεθαλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
δείθηε Townsend. 

Χο εθ ηνχηνπ, ν ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε Townsend θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ Γήκσλ ηεο 
Αηηηθήο κε βάζε ην δείθηε απηφ, απνηειεί ζηνηρείν θαηλνηνκίαο θαη πξσηνπνξίαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη έλαο ζχλζεηνο δείθηεο ζηέξεζεο / θηψρεηαο αλαδεηθλχεη 
θαιχηεξα ηηο εζηίεο θηψρεηαο κηαο θαη βαζίδεηαη ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο. Έλαο 
ηέηνηνο δείθηεο παξέρεη θαιχηεξε εηθφλα ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ ή ην κέζν δεισζέλ 
εηζφδεκα δεδνκέλνπ φηη ιακβάλεη ππφςε ηνπ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο πνπ 
θαζνξίδνπλ ηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ. εκαληηθφ παξάγνληα ηνπ δείθηε Townsend 
απνηειεί ε ηδηφθηεηε θαηνηθία πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ζχγρξνλε ειιεληθή 
νηθνγέλεηα. Δίλαη θνηλφο ηφπνο ην πςειφ πνζνζηφ ηδηνθαηνίθεζεο ζηελ Διιάδα. 
Χζηφζν, φπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ ράξηεο, ην πςειφ απηφ πνζνζηφ απνηειεί 
πιένλ κχζν γηα ηνπο θαηνίθσλ ησλ κεγάισλ αζηηθψλ δήκσλ ηεο Αηηηθήο. 

Σέινο, φπσο θάζε ζηαηηζηηθφ κέηξν θαη δείθηεο, έηζη θαη ν δείθηεο Townsend δίλεη κηα 
γεληθή εηθφλα ησλ ρσξηθψλ αληζνηήησλ θηψρεηαο ζηελ Αηηηθή θαη ε εξκελεία ηνπ ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζηαηηζηηθά κέηξα ζρεηηθά κε 
ηελ αλζξψπηλε θηψρεηα. 

4.4.1 Μεθοδολογία υπολογισμού δείκτη στέρησης 

Ο δείθηεο ζηέξεζεο Townsend απνηειεί έλα δείθηε ζηέξεζεο πιηθψλ αγαζψλ κε 
ρσξηθή δηάζηαζε, ν νπνίνο κπνξεί λα εθηηκεζεί ζε νπνηαδήπνηε γεσγξαθηθή κνλάδα.  

πσο καο πιεξνθνξνχλ νη Καινγήξνπ θ.ά. (2011) "ν ζπγθξηηηθφο απηφο δείθηεο, 
γλσζηφο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο Townsend Index of Disadvantage and 
Deprivation, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο δηάθνξεο αξρέο θαη ππεξεζίεο ηεο Βξεηαλίαο γηα 
ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ελίζρπζεο ησλ πην 
αδπλάησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο (Townsend 1979, Townsend et al. 1984, 
Townsend et al. 1988)". 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε Townsend βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο παξάγνληεο:  

 Σν πνζνζηφ (%) ησλ αλέξγσλ ζην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ 
ειηθίαο 16 εηψλ θαη άλσ  

 Σν πνζνζηφ (%) ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δελ έρνπλ δηθφ ηνπο απηνθίλεην  

 Σν πνζνζηφ (%) ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δελ έρνπλ ηδηφθηεηε θαηνηθία 

 Σελ ππθλφηεηα ηνπ λνηθνθπξηνχ, νξηδφκελε σο ην πνζνζηφ ησλ πνιππιεζψλ 
λνηθνθπξηψλ (κε πεξηζζφηεξα απφ 1 άηνκν αλά δσκάηην) 

Σα δεδνκέλα απηά ππνινγίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) κε 
βάζε ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο αλαθνηλψζεθαλ 
πξφζθαηα. Μάιηζηα, ηα δεδνκέλα απηά ζε επίπεδν δήκνπ δίδνληαη κεηά απφ ζρεηηθφ 
αίηεκα ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ.. 
Οη παξαπάλσ ηέζζεξηο παξάγνληεο ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο ππφ ηε κνξθή 
αξηζκεηηθνχ (ή γεσκεηξηθνχ) κέζνπ, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη έλαο ζπλζεηηθφο 
δείθηεο πνπ ζπκβνιίδεηαη παξαθάησ σο TDI θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

TDI = z-unemployment + z-no_car + z-no_home+ z-overcrowded 
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φπνπ νη κεηαβιεηέο κε πξφζεκα z- πξνθχπηνπλ απφ ηε z-ηππνπνίεζε ησλ 
παξαθάησ κεηαβιεηψλ: 

unemployment = ln[(100 * (άλεξγνη / νηθ. ελεξγνί άλσ ησλ 16 εηψλ))+1] 
no_car = 100 * (λνηθνθπξηά ρσξίο ηδηφθηεην απηνθίλεην / ζχλνιν λνηθνθπξηψλ) 
no_home = 100 * (λνηθνθπξηά ρσξίο ηδηφθηεηε θαηνηθία / ζχλνιν λνηθνθπξηψλ) 
overcrowded = ln[(100 * (λνηθνθπξηά κε πεξηζζφηεξα απφ 1 άηνκα αλά δσκάηην / 

ζχλνιν λνηθνθπξηψλ))+1] 

Σν z-score θάζε κεηαβιεηήο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ καζεκαηηθφ ηχπν: 

s

x
z  

φπνπ xiείλαη ε ηηκή θάζε κεηαβιεηήο X ζην Γήκν i, κ είλαη ε κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 
X θαη s είλαη ε ηππηθή απφθιηζε ηεο κεηαβιεηήο Υ. 

Δξκελεία Γείθηε 

ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ ζπλζεηηθνχ δείθηε Townsend γηα έλα Γήκν, ηφζν 
πεξηζζφηεξν "θησρνί" απφ πιηθά αγαζά είλαη νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ απηνχ ζε ζρέζε 
κε ηνπο άιινπο δήκνπο. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν δείθηεο ηνπ Townsend δελ 
έρνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα, θαη πνιιέο θνξέο ε πεξηθεξεηαθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε 
αθνξά ζηελ ηεξάξρεζε (ranking) ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε απφ ηε κηθξφηεξε πξνο ηελ 
κεγαιχηεξε. 

4.4.2 Αποτελέσματα Ανάλυσης 

Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηνπο 66 Γήκνπο ηεο Αηηηθήο. Αξρηθά θξίλεηαη 
απαξαίηεηε ε παξνπζίαζε βαζηθψλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηηο παξακέηξνπο 
ηνπ δείθηε θηψρεηαο ζηνλ Πίλαθα 1. Παξαηεξνχκε φηη ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ππάξρεη 
κεγάιν εχξνο ηηκψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε κέγηζηε ηηκή είλαη ππεξ-δεθαπιάζηα 
απφ ηελ ειάρηζηε ηηκή (Πνζνζηφ κε ηδηφθηεηνπ απηνθηλήηνπ). 

Πίλαθαο 33: Βαζηθά πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ παξακέηξσλ ηνπ δείθηε θηώρεηαο 

Γείθηεο Διάρηζηε 
Σηκή 

Μέγηζηε 
Σηκή 

Μέζε ηηκή Γηάκεζνο Σππηθή 
απόθιηζε 

Δύξνο 

Πνζνζηό αλεξγίαο 8,82 29,17 17,37 17,07 4,15 20,34 

Πνζνζηό 
λνηθνθπξηώλ ρσξίο 
ηδηόθηεην απηνθίλεην 

7,82 86,85 26,10 23,52 13,27 79,02 

Πνζνζηό 
λνηθνθπξηώλ ρσξίο 
ηδηόθηεηε θαηνηθία 

16,51 43,28 27,23 27,79 5,73 26,78 

Πνζνζηό 
πνιππιεζώλ 
λνηθνθπξηώλ 

2,46 24,64 10,40 10,10 4,46 22,18 

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη πέληε (5) Γήκνη κε ηηο κεγαιχηεξεο θαη νη πέληε (5) 
Γήκνη κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο αλά παξάγνληα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα 
ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο - Φπρηθνχ πνπ παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε αλεξγία -κφιηο 8,82 %- 
θαη ην ρακειφηεξε πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ κε πάλσ απφ έλα άηνκν αλά δσκάηην 
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(2,46%). ην αληίπνδα ν Γήκνο Αζπξνπχξγνπ εκθαλίδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
αλεξγίαο (29,17%) θαη πνιππιεζψλ λνηθνθπξηψλ (24,64%). 

Μηα άιιε ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη ν αξηζκφο λνηθνθπξηψλ ρσξίο ηδηφθηεην 
απηνθίλεην ζηνπο λεζησηηθνχο δήκνπο Αγθηζηξίνπ, Πφξνπ, πεηζψλ θαη Όδξαο είλαη 
ηδηαίηεξα πςειφο, γεγνλφο πνπ πξνθαλψο νθείιεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ 
απηνθηλήηνπ ζηνπο Γήκνπο απηνχο θαη ζε ιηγφηεξν βαζκφ ζηελ έιιεηςε ηεο 
νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο γηα αγνξά θαη ζπληήξεζε απηνθηλήηνπ. 

Πίλαθαο 34: Γήκνη κε κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο αλά κεηαβιεηή 

% αλεξγία % ρσξίο απηνθίλεην 

8,82 % (ΦΗΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΗΚΟΤ) 7,82 % (ΓΗΟΝΤΟΤ) 

10,4 % (ΚΤΘΖΡΧΝ) 9,98 % (ΡΑΦΖΝΑ - ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ) 

10,54 % (ΒΡΗΛΖΗΧΝ) 11,31 % (ΑΡΧΝΗΚΟΤ) 

10,82 % (ΚΖΦΗΗΑ) 11,52 % (ΒΡΗΛΖΗΧΝ) 

11,12 % (ΓΗΟΝΤΟΤ) 11,58 % (ΠΔΝΣΔΛΖ) 

  

23,99 % (ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ) 44,29 % (ΑΓΚΗΣΡΗΟΤ) 

24,23 % (ΦΤΛΖ) 46,34 % (ΑΘΖΝΑΗΧΝ) 

24,6 % (ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ) 48,84 % (ΠΟΡΟΤ) 

25,87 % (ΠΔΡΑΜΑΣΟ) 64,89 % (ΠΔΣΧΝ) 

29,17 % (ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ) 86,85 % (ΤΓΡΑ) 

  

% ρσξίο ηδηόθηεηε θαηνηθία % πνιππιεζή λνηθνθπξηά 

16,51 % (ΓΗΟΝΤΟΤ) 2,46 % (ΦΗΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΗΚΟΤ) 

17,79 % (ΑΛΑΜΗΝΟ) 3,71 % (ΒΡΗΛΖΗΧΝ) 

17,94 % (ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ) 3,79 % (ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ) 

18,03 % (ΜΑΝΓΡΑ - ΔΗΓΤΛΛΗΑ) 3,93 % (ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ) 

19,09 % (ΦΤΛΖ) 4,33 % (ΚΖΦΗΗΑ) 

  

35,25 % (ΠΔΗΡΑΗΧ) 17,04 % (ΑΥΑΡΝΧΝ) 

36,25 % (ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ) 18,72 % (ΦΤΛΖ) 

37,52 % (ΚΑΛΛΗΘΔΑ) 18,8 % (ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ) 

42,35 % (ΕΧΓΡΑΦΟΤ) 19,34 % (ΜΔΓΑΡΔΧΝ) 

43,28 % (ΑΘΖΝΑΗΧΝ) 24,64 % (ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ) 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ηηκψλ ησλ παξαπάλσ 
παξαγφλησλ αθνινπζνχλ νη ζρεηηθνί ράξηεο. 
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ρήκα 47: Θεκαηηθόο ράξηεο πνζνζηνύ αλεξγίαο 
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ρήκα 48: Θεκαηηθόο ράξηεο πνζνζηνύ λνηθνθπξηώλ ρσξίο ηδηόθηεην απηνθίλεην. 
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ρήκα 49: Θεκαηηθόο ράξηεο πνζνζηνύ λνηθνθπξηώλ ρσξίο ηδηόθηεηε θαηνηθία. 
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ρήκα 50: Θεκαηηθόο ράξηεο πνζνζηνύ λνηθνθπξηώλ κε πεξηζζόηεξα από έλα 
άηνκν αλά δσκάηην. 

Με βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηεγξάθεθε παξαπάλσ, ππνινγίζηεθε ν δείθηεο 
ζηέξεζεο Townsend θαη ηαμηλνκήζεθαλ νη Γήκνη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζε 
θζίλνπζα ζεηξά φπσο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα. Ζ πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 
αθνξά ζην Γήκν, ε δεχηεξε ζηήιε ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηελ 
απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 2011, νη επφκελεο ηέζζεξηο ζηήιεο αθνξνχλ ζηνπο 
παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ην δείθηε ζηέξεζεο ελψ ε έβδνκε ζηήιε αθνξά ζηηο 
ηηκέο ηνπ δείθηε. Ο δείθηεο ιακβάλεη θαη αξλεηηθέο ηηκέο ιφγσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 
ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ. ηελ φγδνε ζηήιε ηνπ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζεηξά κε 
ηελ νπνία έρνπλ ηαμηλνκεζεί νη Γήκνη απφ ηνλ Γήκν κε ηνπο πεξηζζφηεξν "θησρνχο" 
απφ πιηθά αγαζά θαηνίθνπο, πξν ην Γήκν κε ηνπο ιηγφηεξν θησρνχο απφ πιηθά 
αγαζά θαηνίθνπο.Ζ έλαηε ζηήιε ηαμηλνκεί ηνπο Γήκνπο ζε θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε 
ην δείθηε εληφο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ελψ ε ηειεπηαία ζηήιε δείρλεη ην 
αζξνηζηηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηελ Πεξηθέξεηα. 
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Πίλαθαο 35: Παξάγνληεο θαη δείθηεο ζηέξεζεο Townsendγηα ηνπο Γήκνπο ηεο 
Αηηηθήο 

Γήκνο Πιεζπζκόο Αλεξγία Υσξίο Ηδ. 
ΗΥ 

Υσξίο Ηδ. 
Καηνηθία 

Τπεξ-
πιήξε 

Γείθηεο 
Townsend 

Σαμηλό-
κεζε 

Σαμ. αλά 
Πεξ. Δλ. 

% Πιεζ. 

ΤΓΡΑ 1966 20,92 86,85 20,94 16,55 5,59 1 N1 0,05 

ΑΘΖΝΑΗΧΝ 664046 20,38 46,34 43,28 9,83 5,16 2 KTA1 17,40 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ 100641 19,99 42,00 37,52 10,05 3,80 3 NTA1 20,03 

ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 26550 24,60 33,31 28,10 16,05 3,40 4 DTA1 20,72 

ΠΔΣΧΝ 4027 16,68 64,89 26,17 12,57 3,30 5 N2 20,83 

ΑΗΓΑΛΔΧ 69946 22,12 36,00 34,54 9,85 3,20 6 DTA2 22,66 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 30251 29,17 24,16 21,15 24,64 3,19 7 DA1 23,45 

ΕΧΓΡΑΦΟΤ 71026 16,93 43,77 42,35 5,98 2,99 8 KTA2 25,30 

ΠΔΗΡΑΗΧ 163688 19,62 38,56 35,25 9,01 2,83 9 P1 29,58 

ΝΗΚΑΗΑ - ΑΓΗΟΤ 
ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ 

105430 21,91 32,17 27,47 14,69 2,53 10 P2 32,33 

ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 26458 17,25 38,14 36,25 8,84 2,40 11 KTA3 33,02 

ΠΟΡΟΤ 3993 14,86 48,84 33,95 9,13 2,27 12 N3 33,13 

ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ 7143 16,68 41,74 24,66 18,80 2,20 13 N4 33,31 

ΜΟΥΑΣΟΤ - 
ΣΑΤΡΟΤ 

40413 19,67 31,20 31,51 11,39 2,15 14 NTA2 34,37 

ΠΔΡΑΜΑΣΟ 25389 25,87 27,98 22,04 16,00 2,15 15 P3 35,03 

ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 63445 20,44 31,65 29,42 10,89 1,87 16 P4 36,69 

ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 139981 20,55 29,64 28,96 11,69 1,82 17 DTA3 40,35 

ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - 
ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ 

35556 18,62 29,24 31,60 10,88 1,69 18 KTA4 41,28 

ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ 67134 18,91 28,02 30,23 12,25 1,69 19 BTA1 43,03 

ΜΔΓΑΡΔΧΝ 36924 22,35 21,25 23,20 19,34 1,67 20 DA2 44,00 

ΓΑΦΝΖ - ΤΜΖΣΣΟΤ 33628 18,01 34,37 34,53 7,40 1,62 21 KTA5 44,87 

ΒΤΡΧΝΟ 61308 16,69 34,36 33,79 8,63 1,50 22 KTA6 46,48 

ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ - 
ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 

91045 20,38 30,22 26,05 12,43 1,46 23 P5 48,86 

ΓΑΛΑΣΗΟΤ 59345 17,26 29,49 32,21 10,15 1,35 24 KTA7 50,41 

ΑΓΚΗΣΡΗΟΤ 1142 20,92 44,29 19,11 11,30 1,20 25 N5 50,44 

ΗΛΗΟΤ 84793 19,66 25,84 27,33 12,06 1,14 26 DTA4 52,65 

ΦΤΛΖ 45965 24,23 20,19 19,09 18,72 1,13 27 DA3 53,85 

ΑΗΓΗΝΑ 13056 20,92 33,22 20,00 13,86 0,98 28 N6 54,19 

ΔΛΔΤΗΝΑ 29902 19,25 21,29 26,54 13,51 0,82 29 DA4 54,97 

ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - 
ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 

62529 18,78 24,34 26,37 12,25 0,71 30 DTA5 56,61 

ΑΥΑΡΝΧΝ 106943 22,62 18,33 20,24 17,04 0,69 31 AA1 59,40 

ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 71294 17,21 25,16 29,07 10,63 0,57 32 NTA3 61,26 

ΑΛΑΜΗΝΟ 39283 23,42 24,96 17,79 13,63 0,40 33 N7 62,29 

ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 73076 15,11 28,36 32,99 7,06 0,08 34 NTA4 64,20 

ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ 46897 16,48 23,89 30,00 8,29 -0,09 35 DTA6 65,42 

ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ 25102 23,99 19,00 17,94 12,60 -0,10 36 AA2 66,08 

ΚΡΧΠΗΑ 30307 18,20 15,19 23,99 13,83 -0,26 37 AA3 66,87 
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ΧΡΧΠΟΤ 33769 16,88 17,75 20,50 16,80 -0,54 38 AA4 67,75 

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΔΧ 58979 16,85 21,65 26,47 9,18 -0,56 39 DTA7 69,30 

ΠΑΣΧΝ - 
ΑΡΣΔΜΗΓΟ 

33821 18,55 14,74 23,10 12,60 -0,58 40 AA5 70,18 

ΜΑΝΓΡΑ - 
ΔΗΓΤΛΛΗΑ 

17885 18,65 23,16 18,03 13,42 -0,66 41 DA5 70,65 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΔΧ 78153 16,16 23,94 28,85 6,88 -0,76 42 KTA8 72,69 

ΚΤΘΖΡΧΝ 4041 10,40 20,44 32,12 13,35 -0,77 43 N8 72,79 

ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 64021 15,19 28,26 31,64 4,70 -0,98 44 NTA5 74,47 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 49642 15,00 22,73 28,55 7,39 -1,05 45 BTA2 75,76 

ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 
ΜΔΟΓΑΗΑ 

20040 15,22 12,29 25,12 13,36 -1,08 46 AA6 76,29 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ - 
ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 

51356 15,12 21,02 28,35 7,50 -1,15 47 NTA6 77,63 

ΑΡΧΝΗΚΟΤ 29002 17,37 11,31 20,78 13,08 -1,42 48 AA7 78,39 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ 29891 16,56 20,44 25,16 6,62 -1,65 49 BTA3 79,17 

ΑΛΗΜΟΤ 41720 13,54 20,54 29,41 6,08 -1,89 50 NTA7 80,26 

ΜΑΡΑΘΧΝΟ 33423 15,63 15,96 21,17 10,65 -1,89 51 AA8 81,13 

ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 74192 12,96 19,09 29,31 7,00 -1,90 52 BTA4 83,07 

ΓΛΤΦΑΓΑ 87305 14,22 16,76 29,51 5,54 -2,15 53 NTA8 85,35 

ΠΑΗΑΝΗΑ 26668 14,92 13,40 22,90 8,69 -2,42 54 AA9 86,05 

ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ 72333 12,25 19,10 29,24 5,33 -2,70 55 BTA5 87,94 

ΒΑΡΖ - ΒΟΤΛΑ - 
ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 

48399 12,22 12,55 28,44 6,80 -2,84 56 AA10 89,20 

ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 59704 12,73 17,70 29,20 4,65 -2,93 57 BTA6 90,76 

ΛΤΚΟΒΡΤΖ - 
ΠΔΤΚΖ 

31002 13,57 15,86 30,11 3,79 -3,05 58 BTA7 91,57 

ΠΑΠΑΓΟΤ - 
ΥΟΛΑΡΓΟΤ 

44539 11,54 22,03 29,45 3,93 -3,28 59 BTA8 92,73 

ΡΑΦΖΝΑ - 
ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ 

20266 13,23 9,98 21,72 8,60 -3,39 60 AA11 93,26 

ΠΑΛΛΖΝΖ 54415 13,20 11,79 22,93 5,79 -3,88 61 AA12 94,69 

ΠΔΝΣΔΛΖ 34934 12,28 11,58 24,30 5,00 -4,25 62 BTA9 95,60 

ΚΖΦΗΗΑ 70600 10,82 14,06 23,64 4,33 -4,96 63 BTA10 97,44 

ΒΡΗΛΖΗΧΝ 30741 10,54 11,52 26,51 3,71 -5,06 64 BTA11 98,25 

ΓΗΟΝΤΟΤ 40193 11,12 7,82 16,51 7,16 -5,54 65 AA13 99,30 

ΦΗΛΟΘΔΖ - 
ΦΤΥΗΚΟΤ 

26968 8,82 16,64 28,54 2,46 -5,76 66 BTA12 100,00 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα θαη παξνπζηάδεηαη 
ραξηνγξαθηθά ζην επφκελν ζρήκα, ζηνπο Γήκνπο Όδξαο, Αζελαίσλ θαη Καιιηζέαο 
θαηνηθεί ην θησρφηεξν (σο πξνο ηα πιηθά αγαζά) 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ελψ ζηνπο Γήκνπο Αιίκνπ, Μαξαζψλα, Υαιαλδξίνπ, Γιπθάδαο, 
Παηαλίαο, Ακαξνπζίνπ, Βάξεο - Βνχιαο - Βνπιηαγκέλεο, Αγίαο Παξαζθεπήο, 
Λπθφβξπζεο - Πεχθεο, Παπάγνπ - Υνιαξγνχ, Ραθήλαο - Πηθεξκίνπ, Παιιήλεο, 
Πεληέιεο, Κεθηζίαο, Βξηιεζζίσλ, Γηνλχζνπ θαη Φηινζέεο - Φπρηθνχθαηνηθεί ην 
πινπζηφηεξν (σο πξνο ηα πιηθά αγαζά) 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

ην ράξηε ηνπ επφκελνπ ζρήκαηνο θάζε ρξψκα παξνπζηάδεη ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ 
κε βάζε ην δείθηεο ζηέξεζεο Townsend. Έηζη νη θησρφηεξνη θάηνηθνη εκθαλίδνληαη 
ζηνπο Γήκνπο κε θαθέ ρξψκα ελψ νη πινπζηφηεξνη κε κπιερξψκα. 
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Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε αλάιπζε απηή δείρλεη ηε κεγάιε εηθφλα ηνπ 
επηπέδνπ θηψρεηαο / ζηέξεζεο πιηθψλ αγαζψλ γεγνλφο πνπ δελ ζεκαίλεη φηη φινη νη 
θάηνηθνη ελφο Γήκνπ κε πςειφ δείθηε ζηέξεζεο είλαη θησρνί θαη φινη νη θάηνηθνη ελφο 
Γήκνπ κε ρακειφ δείθηε ζηέξεζεο είλαη πινχζηνη. Δπίζεο ζα πξέπεη ε ρξήζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο λα γίλεηαη κε πξνζνρή απφ ηνπο αζθνχληεο πνιηηηθή νη 
νπνίνη ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ θαη άιινπο παξάγνληεο θηψρεηαο. 

 

ρήκα 51: Θεκαηηθόο ράξηεο δείθηε ζηέξεζεο Townsend 

4.5 ΈΡΕΤΝΑ ΔΕΙΚΣΗ ΥΣΩΦΕΙΑ ΟΗΕ 

4.5.1 υνθετικός Δείκτης Ανθρώπινης Υτώχειας (HPI-2) των 

Δήμων της Περιφέρειας Αττικής 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο εθηηκψληαη θαη παξνπζηάδνληαη Γείθηεο Φηψρεηαο γηα 
ηνπο εμεληαέμη (66) Γήκνποηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ιακβάλνληαο ππφςε ηα πιένλ 
πξφζθαηα επίζεκα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο θαη ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ γηα ην έηνο 2011. 
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Γεδνκέλα θαη κεζνδνινγία εθηίκεζεο Γείθηε Φηώρεηαο ζηνπο Γήκνπο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

Οη εθηηκήζεηο έγηλαλ βάζεη ηνπ δείθηε θηψρεηαο πνπ πξνηείλεη ην ζηαηηζηηθφ γξαθείν 
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNDP 1997, 2006, 2007, 2011; WorldBank 2005). Πξφθεηηαη 
γηα έλαλ «ζπλζεηηθφ» θαη ζπγθεθαιαησηηθφ δείθηε πνπ επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ 
πεξηνρψλ ρακειψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πξνθίι θαη ηελ θαηάηαμε ησλ ππφ κειέηε 
δήκσλ θαηά ηάμε κεγέζνπο (θζίλνπζα ή αχμνπζα ηάμε). 

Ο δείθηε απηφο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ζπληζηψζεο νη νπνίεο ζπγθεθξηκέλα είλαη νη 
εμήο: 

 Ζ πηζαλφηεηα επηβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 60 
εηψλ 

 Σν πνζνζηφ (%) φζσλ δε γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε ζηνλ πιεζπζκφ 
ειηθίαο 15 – 64 εηψλ 

 Σν πνζνζηφ (%) ησλ καθξνρξφλησλ αλέξγσλ 

 Σν πνζνζηφ (%) ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο 

Λφγσ ηεο έιιεηςεο νξηζκέλσλ εθ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ απφ ηηο επίζεκεο 
ζηαηηζηηθέο ηεο Διιάδαο ε αλάιπζε αλαγθαζηηθά πεξηνξίζηεθε ζε φ,ηη πιεξνθνξίεο 
είλαη δηαζέζηκεο θαη σο εθ ηνχηνπ νη δείθηεο θηψρεηαο πνπ ππνινγίζηεθαλ 
παξνπζηάδνληαη ελ κέξεη ηξνπνπνηεκέλνη ρσξίο φκσο απηφ λα δηαζηξεβιψλεη ηελ φιε 
εηθφλα απφ πιεπξάο πεξηθεξεηαθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ δελ παξέρνληαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο καθξνρξφληνπο αλέξγνπο ζε επίπεδν Γήκνπ, δελ παξέρνληαη 
πιεξνθνξίεο ζε επίπεδν Γήκνπ θαηά εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ειηθία, θαη ηέινο δελ 
παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ θάζε δήκνπ πνπ 
βξίζθεηαη θάησ απφ ην επίπεδν θηψρεηαο δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη δπλαηφλ κε ηελ 
παξνχζα πιεξνθφξεζε λα ππνινγηζηεί ην δηάκεζν εηζφδεκα ησλ ππφ κειέηε 
πεξηνρψλ.  

Χο εθ ηνχηνπ νη δείθηεο Φηψρεηαο πνπ ππνινγίζακε βαζίδνληαη ζηα εμήο ηξία κέηξα: 

 Σελ πηζαλφηεηα κε επηβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηελ ειηθία 
ησλ 60 εηψλ 

 Σν πνζνζηφ (%) φζσλ δε γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε ζηνλ πιεζπζκφ 
ειηθίαο 6 εηψλ θαη άλσ 

 Σν πνζνζηφ (%) αλεξγίαο ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 14 εηψλ θαη άλσ 

Σα δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ησλ αγξάκκαησλ θαη ηνπ πφζηνπ ηεο 
αλεξγίαο ειήθζεζαλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο Διιάδνο 
ηνπ έηνπο 2011 θαη βαζίδνληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ «κφληκνπ» πιεζπζκνχ δειαδή ηνπ 
πιεζπζκνχ πνπ δειψλεη σο ζπλήζε θαηνηθία ηνλ Γήκν πνπ δηακέλεη.  

πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο επηκέξνπο δείθηεο: 
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πνπ: 

6A είλαη ν πιεζπζκφο ειηθίαο 6 εηψλ θαη άλσ πνπ δελ γλσξίδεη γξαθή θαη αλάγλσζε 

6P  είλαη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ειηθίαο 6 εηψλ θαη άλσ 

14U  είλαη νη άλεξγνη ειηθίαο 14 εηψλ θαη άλσ 

14E  είλαη ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο ειηθίαο 14 εηψλ θαη άλσ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο επηβίσζεο (ή κε επηβίσζεο) ηνπ πιεζπζκνχ 
απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ απαηηείηαη ε θαηαζθεπή πεξηθεξεηαθψλ 
πηλάθσλ επηβίσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

 ζηνηρεία πιεζπζκνχ θαηά ειηθία (πεληαεηή θιηκάθηα ειηθηψλ) θαη ηφπν κφληκεο 
θαηνηθίαο (κφληκνο πιεζπζκφο) 

 ιεμηαξρηθά δεδνκέλα ζαλάησλ θαηά ειηθία (πεληαεηή θιηκάθηα ειηθηψλ) θαη ηφπν 
κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ ζαλνχληνο 

Σα απνγξαθηθά πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ειήθζεζαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ έηνπο 2011. Σα ιεμηαξρηθά δεδνκέλα ειήθζεζαλ απφ ηε 
θπζηθή θίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδνο θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ κεγεζψλ απηψλ 
νδήγεζαλ ζηελ εθηίκεζε ησλ πηλάθσλ επηβίσζεο ησλ πιεζπζκψλ ησλ Γήκσλ γηα ην 
έηνο 2011. 

Πξφθεηηαη γηα κία πνιχ εμεηδηθεπκέλε εθηηκεηηθή δηαδηθαζία ε νπνία ελ ζπληνκία 
αθνινπζεί ηα εμήο κεζνδνινγηθά βήκαηα (Preston et al., 2001). 

1. Καη‟ αξρήλ ειήθζεζαλ ππφςε γεγνλφηα ηξηψλ δηαδνρηθψλ εηψλ (θαη 
ζπγθεθξηκέλα ησλ εηψλ 2010, 2011 θαη 2012) θαη ζηελ ζπλέρεηα ππνινγίζηεθαλ 
νη κέζεο εηήζηεο ηηκέο ζαλάησλ θαηά ειηθία θαη δήκν ψζηε λα απνθεπρζνχλ 
ηπραίεο θπκάλζεηο θαη αθαλφληζηεο κεηαβνιέο. 

2. Γηα θάζε έλα Γήκν ηα ζηνηρεία απηά ζπλδπάζηεθαλ κε ηα αληίζηνηρα πιεζπζκηαθά 

ζηνηρεία θαη ππνινγίζηεθαλ θεληξηθνί δείθηεο ζλεζηκφηεηαο ( xn M ): 

xn

xn
xn P

D
M  

πνπ 

xn D  ν αξηζκφο ζαλάησλ αηφκσλ ειηθίαο x έσο x+n εηψλ 

xn P  ν πιεζπζκφο (αξηζκφο αηφκσλ) ειηθίαο x έσο x+n εηψλ 

3. Οη θεληξηθνί δείθηεο κεηαηξέπνληαη ζε πηζαλφηεηεο ζαλάηνπ ( xn q ) κε βάζε ηελ 

θαζηεξσκέλε κεζνδνινγία ηνπ Chiang (Chiang 1978, 1984): 
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xnx

xn
xn Mna

Mn
q

)1(1
ˆ  

φπνπ: 

n είλαη ην εχξνο ησλ ειηθηαθψλ θιηκαθίσλ 

xa είλαη ην θιάζκα ηνπ ρξφλνπ πνπ έδεζαλ νη ζαλνχληεο ζην δηάζηεκα x έσο x+n 

εηψλ 

4. Οη πηζαλφηεηεο απηέο παξνπζηάδνπλ, ηδίσο ζε Γήκνπο ζρεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο, 
έληνλεο δηαθπκάλζεηο, αθαλφληζηεο θακπχιεο θαη αζπλέπεηεο ζχκθσλα κε ηα 
δηεζλψο θαζηεξσκέλα βηνινγηθά πξφηππα. Χο εηνχηνπ ππνβιήζεθαλ ζε 
ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία εμνκαιχλζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο. 

5. Οη εμνκαιπκέλεο ηηκέο ησλ πηζαλνηήησλ ζαλάηνπ απνηέιεζαλ ηα κεγέζε εηζφδνπ 
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο θαηαζθεπήο ησλ πηλάθσλ επηβίσζεο. 

6. Βάζεη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, αμηφπηζηνη πίλαθεο επηβίσζεο κπνξνχλ λα 
εθηηκεζνχλ κφλνλ γηα πιεζπζκνχο κε κέγεζνο 5000 άηνκα θαη άλσ (Silcoks et al., 
2001; Eayres and Williams 2004). Χο εθ ηνχηνπ, εθηηκήζεθαλ πίλαθεο επηβίσζεο 
γηα 61 Γήκνπο, εθηφο δειαδή ησλ Γήκσλ Όδξαο, Αγθηζηξίνπ, Κπζήξσλ, Πφξνπ 
θαη πεηζψλ. Οη ζπλαξηήζεηο ησλ πηλάθσλ επηβίσζεο πνπ εθηηκήζεθαλ 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

7. Γηα ηνπο πέληε Γήκνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαηαζθεπάζηεθαλ πίλαθεο 
επηβίσζεο, εθηηκήζεθε  ε πξνζδνθψκελε δσή θαηά ηε γέλλεζε βάζεη κνληέινπ 
παιηλδξφκεζεο πνπ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Lai et al., 1996, 2000; 
Tsimbos et al., 2014) ζπλδέεη ηελ πξνζδνθψκελε δσή κε ηνλ έκκεζα 
πξνηππνπνηεκέλν ιφγν ζλεζηκφηεηαο (Standardized Mortality Ratio, SMR). Ζ 
εθηίκεζε ηνπ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο έγηλε  ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ησλ 
51 Γήκσλ κε πιεζπζκφ 5000 άηνκα θαη άλσ. Ζ εθηηκεζείζα παιηλδξφκεζε είλαη: 

SMRe 8918.87939.87ˆ0  , 91.02R  

       (t = 240)   (t = -24) 

8. ηε ζπλέρεηα, γηα ηνπο αλσηέξσ «κηθξνχο» Γήκνπο θαη κε βάζε ην West Model of 
the Model Life Tables ησλ Coale-Demeny (Coale and Demeny 1983) 
ππνινγίζηεθαλ νη επηδψληεο ζηελ αξρή ηεο ειηθίαο ησλ 60 εηψλ. 

9. Σέινο, κε βάζε ηηο εθηηκεζείζεο ηηκέο 60l  ππνινγίζηεθαλ νη πηζαλφηεηεο κε 

επηβίσζεο απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ ( 060 q ) κε ηε ζρέζε: 

1001
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060 l

l
q  
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Πίλαθαο 36: πλαξηήζεηο Πίλαθα Δπηβίσζεο 

πκβνιηζκνί θαη νξηζκνί 

x : αθξηβήο ειηθία              n : δηάζηεκα ειηθηψλ (απφ x έσο  nx ) 

xl : επηδψληεο ζηελ αξρή ηεο ειηθίαο  x 

xd : ζάλαηνη ζηε δηάξθεηα ηεο ειηθίαο  x 

xn d : ζάλαηνη ζην δηάζηεκα ειηθηψλ απφ x έσο nx  

xq : πηζαλφηεηα ζαλάηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο ειηθίαο x (ε πηζαλφηεηα πνπ έρεη 

έλα άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο ειηθίαο x λα πεζάλεη ζηε δηάξθεηα 
ηεο ειηθίαο απηήο δειαδή ζην δηάζηεκα απφ ηελ αξρή ηεο ειηθίαο x έσο 

ηελ αξρή ηεο ειηθίαο 1x ) 

xn q : πηζαλφηεηα ζαλάηνπ ζην δηάζηεκα ειηθηψλ x έσο nx (ε πηζαλφηεηα 

πνπ έρεη έλα άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο ειηθίαο x λα πεζάλεη 
κέζα ζηα nπξνζερή ρξφληα, δειαδή ζην δηάζηεκα απφ ηελ αξρή ηεο 
ειηθία x έσο ηελ αξρή ηεο ειηθίαο nx ) 

xp : πηζαλφηεηα επηβίσζεο ζηε δηάξθεηα ηεο ειηθίαο  x (ε πηζαλφηεηα πνπ έρεη 

έλα άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο ειηθίαο x λα δήζεη έλα έηνο αθφκε 
θαη λα θζάζεη ζηελ αξρή ηεο ειηθίαο  x+1) 

xn p : πηζαλφηεηα επηβίσζεο ζην δηάζηεκα ειηθηψλ x έσο nx  (ε πηζαλφηεηα 

πνπ έρεη έλα άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο ειηθίαο  x λα δήζεη n έηε 
αθφκε θαη λα θζάζεη ζηελ αξρή ηεο ειηθίαο x+n) 

xL : επηδψληεο ζην κέζν ηεο ειηθίαο  x (αξηζκφο αλζξσπν-εηψλ ζηε δηάξθεηα 

ηεο ειηθίαο x,δειαδήαπφ x έσο 1x ) 

xn L : επηδψληεο ζην κέζν ηνπ δηαζηήκαηνο ειηθηψλ x έσο nx  (αξηζκφο 

αλζξσπν-εηψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο ειηθηψλ x έσο nx ) 

xT : ζπλνιηθφο αξηζκφο επηδψλησλ απφ ην κέζν ηεο ειηθίαο x θαη άλσ 

(ζπλνιηθφο αξηζκφο αλζξσπν-εηψλ απφ ην κέζνλ ηεο ειηθίαο  x θαη άλσ) 

x

o

e : πξνζδνθψκελε (ή αλακελφκελε) δσή ζηελ ειηθία x (κέζνο αξηζκφο εηψλ 

πνπ αλακέλεηαη λα δήζεη έλα άηνκν ειηθίαο  x κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ) 

 

Βαζηθνί ηύπνη 
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4.5.2 υνθετικός Δείκτης Ανθρώπινης Υτώχειας(Human Poverty 

Index, HPI) του ΟΗΕ 

Με βάζε ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ησλ Καινγήξνπ θ.ά. (2011) θαη κε βάζε ηηο 
δηαζέζηκεο ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο, είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηνχλ δχν ελαιιαθηηθνί 
ζπλζεηηθνί δείθηεο θηψρεηαο νη νπνίνη δηαθέξνπλ ζηε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε 
ππνινγηζκνχ ηνπο. 

Τπνινγίδνληαη θαηαξρήλ ηξεηο επηκέξνπο δείθηεο (ζπληζηψζεο): 

 P1 είλαη ε πηζαλφηεηα (%) κε επηβίσζεο απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηελ αξρή ηεο 
ειηθίαο ησλ 60 εηψλ 
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 P2 είλαη ην πνζνζηφ (%) φζσλ δε γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε ζηνλ 
πιεζπζκφ ειηθίαο 6 εηψλ θαη άλσ  

 P3 είλαη ην πνζνζηφ (%) ησλ αλέξγσλ  

Λφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ καθξνρξφλησλ αλέξγσλ ζε επίπεδν Γήκνπ Καιιηθξάηε ην 
πνζνζηφ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ αληηθαηαζηάζεθε κε ην πνζνζηφ αλέξγσλ ελψ 
είλαη αδχλαην λα ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ (%) ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη θάησ 
απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, ην νπνίν θαη αθαηξέζεθε απφ ηνλ αξρηθφ δείθηε. 

πσο αλαθέξνπλ νη Καινγήξνπ θ.ά. (2011): γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ 
κεηαβιεηψλ ζηνλ ππνινγηζκφ δεηθηψλ θαη ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ θιίκαθαο ησλ 
κεηαβιεηψλ, είλαη απαξαίηεηε ε θαλνληθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ κε ηνλ 
ππνινγηζκψλ ησλ ηηκψλ z γηα θάζε παξαηήξεζε κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

xx
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i
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2  είλαη ε ηππηθή απφθιηζε ηεο 

κεηαβιεηήο X (Milligan and Cooper, 1988). 

Γηα θάζε Καιιηθξάηεην Γήκν ππνινγίδνληαη δχν ζπλζεηηθνί δείθηεο θηψρεηαο: 

3
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3
3

3
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3
13

1
PPPHPI power  

θαη 

3213

1
PPPHPI liner  

Δξκελεία Γείθηε 

ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ ζπλζεηηθνχ δείθηε θηψρεηαο γηα έλα δήκν, ηφζν 
απμάλεηαη ε αλζξψπηλε θηψρεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δήκνπ απηνχ ζε ζρέζε κε ηνπο 
άιινπο δήκνπο. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν δείθηεο δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα, 
γη‟απηφ ε πεξηθεξεηαθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε αθνξά ζηελ ηεξάξρεζε (ranking) ησλ 
ηηκψλ ηνπ δείθηε απφ ηε κηθξφηεξε πξνο ηελ κεγαιχηεξε.  

Απνηειέζκαηα Αλάιπζεο 

Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο. Αξρηθά θξίλεηαη 
απαξαίηεηε ε παξνπζίαζε βαζηθψλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηηο παξακέηξνπο 
ηνπ δείθηε θηψρεηαο ζηνλ επφκελν πίλαθα. Παξαηεξνχκε φηη ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο 
ππάξρεη κεγάιν εχξνο ηηκψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ πνζνζηνχ φζσλ δε γλσξίδνπλ 
γξαθή θαη αλάγλσζε, ε κέγηζηε ηηκή είλαη ζρεδφλ 26 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ 
ειάρηζηε ηηκή. 

Πίλαθαο 37: Βαζηθά πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ παξακέηξσλ ηνπ δείθηε θηώρεηαο 

 Διάρηζηε 
Σηκή 

Μέγηζηε 
Σηκή 

Μέζε 
ηηκή 

Γηάκεζνο Σππηθή 
απόθιηζε 

Δύξνο 

Πνζνζηό αλεξγίαο 8,82 29,17 17,37 17,07 4,15 20,34 

Πνζνζηό όζσλ δε 
γλσξίδνπλ γξαθή θαη 
αλάγλσζε 0,24 6,08 1,35 1,03 1,08 5,84 

Πηζαλόηεηα (%) κε 
επηβίσζεο σο ηα 60 έηε 5,05 12,12 8,07 7,77 1,85 7,07 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη 5 δήκνη κε ηηο κεγαιχηεξεο θαη νη 5 δήκνη κε ηηο 
κηθξφηεξεο ηηκέο αλά παξάγνληα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Γήκνπ 
Φηινζέεο - Φπρηθνχ πνπ παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε αλεξγία -κφιηο 8,82 %- θαη ην 
ρακειφηεξε πνζνζηφ αηφκσλ πνπ δε γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε (0,24%). ην 
αληίπνδα ν Γήκνο Αζπξνπχξγνπ εκθαλίδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο 
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(29,17%) θαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηφκσλ πνπ δε γλσξίδνπλ γξαθή θαη 
αλάγλσζε (5,33 %). 

Μηα άιιε ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη ε ηδηαίηεξα πςειή πηζαλφηεηα κε επηβίσζεο 
απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηελ αξρή ηεο ειηθίαο ησλ 60 εηψλ ζηνπο δήκνπο Αζελαίσλ θαη 
Αγίαο Βαξβάξαο. 

Πίλαθαο 38: Γήκνη κε κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο αλά κεηαβιεηή 

% αλεξγία % δε γλσξίδνπλ γξαθή θαη 
αλάγλσζε 

8,82 % (ΦΗΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΗΚΟΤ) 0,24 % (ΦΗΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΗΚΟΤ) 

10,4 % (ΚΤΘΖΡΧΝ) 0,3 % (ΒΡΗΛΖΗΧΝ) 

10,54 % (ΒΡΗΛΖΗΧΝ) 0,31 % (ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ) 

10,82 % (ΚΖΦΗΗΑ) 0,38 % (ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ) 

11,12 % (ΓΗΟΝΤΟΤ) 0,39 % (ΑΛΗΜΟΤ) 

  
23,99 % (ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ) 3,22 % (ΜΑΡΑΘΧΝΟ) 

24,23 % (ΦΤΛΖ) 3,28 % (ΜΔΓΑΡΔΧΝ) 

24,6 % (ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ) 3,43 % (ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ) 

25,87 % (ΠΔΡΑΜΑΣΟ) 5,33 % (ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ) 

29,17 % (ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ) 6,08 % (ΦΤΛΖ) 

  
Πηζαλόηεηα κε επηβίσζεο σο ηα 60 

έηε  

5,05 % (ΠΔΣΧΝ) 
 

5,06 % (ΚΤΘΖΡΧΝ) 
 

5,06 % (ΠΟΡΟΤ) 
 

5,36 % (ΑΛΗΜΟΤ) 
 

5,55 % (ΓΗΟΝΤΟΤ) 
 

  
11,32 % (ΑΗΓΗΝΑ) 

 
11,52 % (ΜΔΓΑΡΔΧΝ) 

 
11,53 % (ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ) 

 
11,67 % (ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ) 

 
12,12 % (ΑΘΖΝΑΗΧΝ) 

  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ηηκψλ ησλ παξαπάλσ 
παξαγφλησλ αθνινπζνχλ νη ζρεηηθνί ράξηεο. 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   171 

 

 

ρήκα 52: Θεκαηηθόο ράξηεο πνζνζηνύ αλεξγίαο 
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ρήκα 53: Θεκαηηθόο ράξηεο πηζαλόηεηαο (%) κε επηβίσζεο από ηελ γέλλεζε 
κέρξη ηελ αξρή ηεο ειηθίαο ησλ εμήληα (60) εηώλ 
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ρήκα 54: Θεκαηηθόο ράξηεο πνζνζηνύ όζσλ δελ γλσξίδνπλ γξαθή θαη 
αλάγλσζε ζηνλ πιεζπζκό ειηθίαο έμη (6) εηώλ θαη άλσ 

Με βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ππνινγίζηεθαλ ν εθζεηηθφο 
θαη ν γξακκηθφοδείθηεο αλζξψπηλεο θηψρεηαο θαη ηαμηλνκήζεθαλ νη Γήκνη ηεο 
πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζε θζίλνπζα ζεηξά φπσο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. Ζ 
πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα αθνξά ζην Γήκν, ε δεχηεξε ζηήιε ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ 
Γήκνπ κε βάζε ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 2011, νη επφκελεο ηξεηο ζηήιεο 
αθνξνχλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ην δείθηε ζηέξεζεο ελψ ε έθηε θαη 
έβδνκε ζηήιε αθνξνχλ ζηηο ηηκέο ηνπ εθζεηηθνχ θαη γξακκηθνχ δείθηε αλζξψπηλεο 
θηψρεηαο, αληίζηνηρα.  

Ο δείθηεο ιακβάλεη θαη αξλεηηθέο ηηκέο ιφγσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ αξρηθψλ 
δεδνκέλσλ. ηελ φγδνε θαη έλαηε ζηήιε ηνπ επφκελνπ πίλαθα, παξνπζηάδεηαη ε 
ζεηξά κε ηελ νπνία έρνπλ ηαμηλνκεζεί νη Γήκνη  κε βάζε ηνπο δείθηεο. Πξψηνο 
εκθαλίδεηαη ν Γήκνο πνπ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε αλζξψπηλε θηψρεηα κε βάζε 
ηνλ εθζεηηθφ δείθηε θαη ηειεπηαίνο ν Γήκνο πνπ παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε θηψρεηα.  
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Πίλαθαο 39: Παξάγνληεο θαη δείθηεο αλζξώπηλεο θηώρεηαο γηα ηνπο Γήκνπο ηεο 
Αηηηθήο 

Γήκνο Πιεζπζκόο Με 
επηβίσζε 
σο ηα 60 

Γε 
γλσξίδνπλ 

γξαθή / 
αλάγλσζε 

Αλεξγία Δθζεηηθόο 
Γείθηεο 

Φηώρεηαο 
(ΔΓ) ΟΖΔ 

Γξακκηθόο 
Γείθηεο 

Φηώρεηαο 
(ΓΓ) ΟΖΔ 

Σαμηλό-
κεζε 

ΔΓ 

Σαμηλό-
κεζε 

ΓΓ 

ΦΤΛΖ 45965 10,947 6,076 24,232 3,117 2,521 1 2 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 30251 10,892 5,332 29,165 2,936 2,679 2 1 

ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 26550 11,672 2,905 24,599 1,732 1,707 3 3 

ΜΔΓΑΡΔΧΝ 36924 11,520 3,285 22,345 1,666 1,615 4 4 

ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ 7143 11,528 3,426 16,678 1,652 1,205 5 5 

ΑΘΖΝΑΗΧΝ 664046 12,118 1,281 20,383 1,536 0,949 6 9 

ΠΔΡΑΜΑΣΟ 25389 10,095 1,272 25,875 1,489 1,023 7 7 

ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ 25102 7,925 2,789 23,989 1,286 0,947 8 10 

ΑΗΓΗΝΑ 13056 11,317 1,616 20,916 1,263 0,951 9 8 

ΜΑΡΑΘΧΝΟ 33423 7,836 3,220 15,631 1,188 0,392 10 20 

ΔΛΔΤΗΝΑ 29902 11,178 1,612 19,247 1,174 0,791 11 11 

ΑΛΑΜΗΝΟ 39283 9,772 2,215 23,417 1,134 1,057 12 6 

ΑΥΑΡΝΧΝ 106943 7,975 2,303 22,622 0,965 0,696 13 13 

ΝΗΚΑΗΑ - ΑΓΗΟΤ 
ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ 105430 9,677 1,787 21,910 0,878 0,787 14 12 

ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ - 
ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 91045 10,158 1,225 20,375 0,846 0,578 15 15 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ 29891 10,341 0,958 16,558 0,842 0,223 16 24 

ΑΗΓΑΛΔΧ 69946 8,867 1,529 22,123 0,809 0,579 17 14 

ΓΑΦΝΖ - 
ΤΜΖΣΣΟΤ 33628 10,190 0,832 18,013 0,775 0,274 18 22 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ 100641 9,855 1,029 19,988 0,720 0,432 19 19 

ΜΑΝΓΡΑ - 
ΔΗΓΤΛΛΗΑ 17885 8,623 2,380 18,646 0,670 0,518 20 18 

ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 139981 9,428 1,465 20,549 0,656 0,534 21 16 

ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 63445 8,475 2,023 20,445 0,602 0,526 22 17 

ΠΔΗΡΑΗΧ 163688 9,331 1,163 19,618 0,539 0,349 23 21 

ΧΡΧΠΟΤ 33769 7,103 2,119 16,876 0,410 0,021 24 29 

ΤΓΡΑ 1966 6,657 1,616 20,916 0,399 0,111 25 27 

ΗΛΗΟΤ 84793 8,592 1,339 19,656 0,398 0,273 26 23 

ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ 67134 8,505 1,230 18,913 0,276 0,164 27 25 

ΑΓΗΧΝ 
ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - 
ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 62529 8,490 1,216 18,782 0,254 0,147 28 26 

ΡΑΦΖΝΑ - 
ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ 20266 10,056 0,702 13,234 0,228 -0,174 29 35 

ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - 
ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ 35556 8,534 0,955 18,624 -0,128 0,062 30 28 
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ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ 46897 8,090 1,283 16,477 -0,150 -0,090 31 31 

ΠΑΛΑΗΟΤ 
ΦΑΛΖΡΟΤ 64021 9,594 0,513 15,186 -0,259 -0,159 32 34 

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΔΧ 58979 7,854 0,846 16,849 -0,328 -0,237 33 38 

ΜΟΥΑΣΟΤ - 
ΣΑΤΡΟΤ 40413 6,958 0,904 19,671 -0,341 -0,154 34 33 

ΒΤΡΧΝΟ 61308 7,505 0,821 16,691 -0,369 -0,320 35 41 

ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 
ΜΔΟΓΑΗΑ 20040 8,760 0,823 15,218 -0,408 -0,211 36 36 

ΠΑΣΧΝ - 
ΑΡΣΔΜΗΓΟ 33821 6,954 1,002 18,550 -0,426 -0,215 37 37 

ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 26458 7,918 0,674 17,247 -0,435 -0,246 38 39 

ΑΡΧΝΗΚΟΤ 29002 6,832 1,222 17,370 -0,466 -0,264 39 40 

ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 71294 6,823 1,060 17,213 -0,478 -0,328 40 42 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΔΧ 78153 7,236 0,669 16,158 -0,497 -0,458 41 43 

ΠΑΗΑΝΗΑ 26668 6,954 1,010 14,925 -0,534 -0,503 42 45 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ - 
ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 51356 7,153 0,678 15,124 -0,558 -0,553 43 48 

ΕΧΓΡΑΦΟΤ 71026 6,831 0,648 16,930 -0,578 -0,476 44 44 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 49642 6,745 0,799 14,997 -0,612 -0,600 45 49 

ΓΛΤΦΑΓΑ 87305 7,350 0,633 14,219 -0,640 -0,604 46 51 

ΑΓΚΗΣΡΗΟΤ 1142 5,902 1,616 20,916 -0,689 -0,026 47 30 

ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 73076 6,972 0,427 15,108 -0,692 -0,664 48 53 

ΠΑΛΛΖΝΖ 54415 7,605 1,038 13,202 -0,704 -0,515 49 46 

ΓΑΛΑΣΗΟΤ 59345 6,322 0,687 17,262 -0,711 -0,529 50 47 

ΚΡΧΠΗΑ 30307 6,092 1,893 18,203 -0,715 -0,124 51 32 

ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 74192 6,492 0,800 12,963 -0,866 -0,808 52 55 

ΠΔΝΣΔΛΖ 34934 7,710 0,620 12,283 -0,895 -0,699 53 54 

ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ 72333 7,230 0,463 12,251 -0,943 -0,836 54 56 

ΛΤΚΟΒΡΤΖ - 
ΠΔΤΚΖ 31002 6,045 0,501 13,569 -0,950 -0,932 55 59 

ΒΑΡΖ - ΒΟΤΛΑ - 
ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 48399 6,840 0,448 12,216 -0,975 -0,914 56 58 

ΑΓΗΑ 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 59704 5,900 0,378 12,728 -1,077 -1,064 57 61 

ΠΑΠΑΓΟΤ - 
ΥΟΛΑΡΓΟΤ 44539 6,986 0,307 11,536 -1,088 -0,985 58 60 

ΠΔΣΧΝ 4027 5,050 1,341 16,678 -1,134 -0,604 59 50 

ΚΖΦΗΗΑ 70600 7,368 0,515 10,817 -1,139 -0,910 60 57 

ΠΟΡΟΤ 3993 5,060 1,627 14,861 -1,147 -0,660 61 52 

ΑΛΗΜΟΤ 41720 5,365 0,389 13,545 -1,155 -1,091 62 62 

ΓΗΟΝΤΟΤ 40193 5,546 0,631 11,119 -1,277 -1,179 63 63 

ΒΡΗΛΖΗΧΝ 30741 5,849 0,304 10,538 -1,332 -1,271 64 64 

ΚΤΘΖΡΧΝ 4041 5,058 0,598 10,396 -1,463 -1,335 65 65 
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ΦΗΛΟΘΔΖ - 
ΦΤΥΗΚΟΤ 26968 6,159 0,235 8,821 -1,538 -1,374 66 66 

πσο παξνπζηάδεηαη ραξηνγξαθηθά ζην επφκελν ζρήκα, ζηνπο Γήκνπο Φπιήο, 
Αζπξνπχξγνπ, Αγίαο Βαξβάξαο, Μεγαξέσλ, Σξνηδελίαο θαη Αζελαίσλ θαηνηθεί ην 21% 
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηε κεγαιχηεξε αλζξψπηλε θηψρεηα, ελψ 
ζηνπο δήκνπο Παιιήλεο, Γαιαηζίνπ, Κξσπίαο, Υαιαλδξίνπ, Πεληέιεο, Ακαξνπζίνπ, 
Λπθφβξπζεο - Πεχθεο, Βάξεο - Βνχιαο - Βνπιηαγκέλεο, Αγίαο Παξαζθεπήο, 
Παπάγνπ - Υνιαξγνχ, πεηζψλ, Κεθηζίαο, Πφξνπ, Αιίκνπ, Γηνλχζνπ, Βξηιεζζίσλ, 
Κπζήξσλ θαη Φηινζέεο - Φπρηθνχ θαηνηθεί ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο κε ην ρακειφηεξν δείθηε θηψρεηαο. 

ηνπο ράξηεο ησλ δχν επφκελσλ ζρεκάησλ, θάζε ρξψκα παξνπζηάδεη ην 20% ηνπ 
πιεζπζκνχ κε βάζε ην δείθηεο θηψρεηαο ηνπ ΟΖΔ. Έηζη νη θησρφηεξνη θάηνηθνη 
εκθαλίδνληαη ζηνπο Γήκνπο κε θαθέ ρξψκα ελψ νη πινπζηφηεξνη κε κπιε ρξψκα. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε αλάιπζε απηή δείρλεη ην κέζν επίπεδν 
αλζξψπηλεο θηψρεηαο, γεγνλφο πνπ δελ ζεκαίλεη φηη φινη νη θάηνηθνη ελφο Γήκνπ κε 
πςειή ηηκή δείθηε, είλαη θησρνί, θαη φινη νη θάηνηθνη ελφο Γήκνπ κε ρακειή ηηκή 
δείθηε,είλαη πινχζηνη. Δπίζεο, είλαη εκθαλείο θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε 
ην δείθηε ζηέξεζεο ηνπ Townsend. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη ε ρξήζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, λα γίλεη κε πξνζνρή απφ ηνπο αζθνχληεο, πνιηηηθή. 
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ρήκα 55: Θεκαηηθόο ράξηεο εθζεηηθνύ δείθηε αλζξώπηλεο θηώρεηαο 

 

 

ρήκα 56: Θεκαηηθόο ράξηεο ηνπ γξακκηθνύ δείθηε αλζξώπηλεο θηώρεηαο 

4.5.3 Φωρική κατανομή μέσου δηλωθέντος εισοδήματος 

θνπφο απηήο ηεο παξαγξάθνπ είλαη λα παξνπζηάζεη ηε ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ κέζνπ 
δεισζέληνο εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ 2011 ζε επίπεδν Σαρπδξνκηθνχ 
Κσδηθνχ (ΣΚ) ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Ζ παξνπζίαζε απηή θξίλεηαη αλαγθαία 
δεδνκέλνπ φηη νη Γήκνη Καιιηθξάηε αθνξνχλ ζε κεγάιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο εληφο 
ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ζχιαθεο θηψρεηαο. ηνλ επφκελν Πίλαθα 
παξνπζηάδεηαη ην κέζν εηζφδεκα ηαμηλνκεκέλν απφ ην ρακειφηεξν πξνο ην 
κεγαιχηεξν. Σν εηζφδεκα απηφ έρεη ραξηνγξαθεζεί θαη παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν 
ρήκα πνπ αθνινπζεί. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην κέζν εηήζην δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζηελ Αηηηθή ην 
2011 είλαη 24.102,41€. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θάηνηθνη 179 απφ ηηο 294 ηαρπδξνκηθά 
ραξηνγξαθεκέλεο πεξηνρέο ζηελ Αηηηθή, δειαδή νη θάηνηθνη ηνπ 60% ησλ Γήκσλ ηεο 
Αηηηθήο δειψλνπλ εηζφδεκα ιηγφηεξν απφ ην κέζν εηζφδεκα ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο. 
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Πίλαθαο 40: Μέζν εηήζην δεισζέλ νηθνγελεηαθό εηζόδεκααλά ΣΚ 

ΣΚ Γήκνο Καιιηθξάηε Μέζν Δηήζην Δηζόδεκα 

18020 ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ 15.526,96 € 

10439 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 16.081,27 € 

10438 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 16.124,87 € 

18050 ΠΔΣΧΝ 16.174,95 € 

18010 ΑΗΓΗΝΑ 16.227,03 € 

10446 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 16.282,61 € 

10440 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 16.481,70 € 

19100 ΜΔΓΑΡΔΧΝ 16.484,46 € 

12351 ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 16.992,47 € 

10436 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 17.287,75 € 

10437 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 17.348,35 € 

13461 ΦΤΛΖ 17.378,99 € 

19012 ΜΑΝΓΡΑ - ΔΗΓΤΛΛΗΑ 17.402,37 € 

10553 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 17.451,99 € 

13341 ΦΤΛΖ 17.478,35 € 

18903 ΑΛΑΜΗΝΟ 17.560,19 € 

13675 ΑΥΑΡΝΧΝ 17.563,86 € 

18450 ΝΗΚΑΗΑ - ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ 17.583,36 € 

11254 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 17.642,93 € 

10435 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 17.709,52 € 

19300 ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 17.720,47 € 

11253 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 17.866,02 € 

18542 ΠΔΗΡΑΗΧ 17.908,94 € 

13672 ΑΥΑΡΝΧΝ 17.947,38 € 

19006 ΜΔΓΑΡΔΧΝ 17.961,75 € 

18900 ΑΛΑΜΗΝΟ 18.019,50 € 

18902 ΑΛΑΜΗΝΟ 18.068,45 € 

10441 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 18.079,55 € 

18453 ΝΗΚΑΗΑ - ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ 18.125,24 € 

18233 ΝΗΚΑΗΑ - ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ 18.159,49 € 
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10445 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 18.173,09 € 

11256 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 18.300,38 € 

18541 ΠΔΗΡΑΗΧ 18.316,67 € 

19008 ΜΑΝΓΡΑ - ΔΗΓΤΛΛΗΑ 18.460,88 € 

11252 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 18.503,84 € 

12135 ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 18.533,00 € 

18863 ΠΔΡΑΜΑΣΟ 18.546,09 € 

13671 ΑΥΑΡΝΧΝ 18.548,71 € 

12241 ΑΗΓΑΛΔΧ 18.558,13 € 

17673 ΚΑΛΛΗΘΔΑ 18.578,03 € 

13121 ΗΛΗΟΤ 18.608,59 € 

10444 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 18.639,10 € 

13679 ΑΥΑΡΝΧΝ 18.673,14 € 

11251 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 18.693,22 € 

18030 ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ 18.698,51 € 

12244 ΑΗΓΑΛΔΧ 18.702,43 € 

11255 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 18.810,78 € 

19500 ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ 18.859,27 € 

18648 ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 18.932,80 € 

18121 ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 18.935,13 € 

19015 ΧΡΧΠΟΤ 18.987,77 € 

11853 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 18.992,49 € 

17778 ΜΟΥΑΣΟΤ - ΣΑΤΡΟΤ 19.006,42 € 

17672 ΚΑΛΛΗΘΔΑ 19.039,74 € 

19007 ΜΑΡΑΘΧΝΟ 19.098,40 € 

11854 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 19.108,10 € 

12242 ΑΗΓΑΛΔΧ 19.110,11 € 

18544 ΠΔΗΡΑΗΧ 19.182,08 € 

80200 ΚΤΘΖΡΧΝ 19.184,22 € 

18454 ΝΗΚΑΗΑ - ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ 19.194,28 € 

12136 ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 19.205,96 € 

11144 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 19.214,46 € 
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18543 ΠΔΗΡΑΗΧ 19.233,37 € 

12137 ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 19.314,53 € 

10443 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 19.332,91 € 

10442 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 19.557,93 € 

18546 ΠΔΗΡΑΗΧ 19.560,32 € 

18040 ΤΓΡΑ 19.592,82 € 

18755 ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 19.613,75 € 

19001 ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ 19.620,58 € 

11855 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 19.656,08 € 

18756 ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 19.669,70 € 

18120 ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 19.697,43 € 

18122 ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 19.722,30 € 

18757 ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 19.724,01 € 

18452 ΝΗΚΑΗΑ - ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ 19.739,51 € 

13451 ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 19.752,55 € 

13344 ΦΤΛΖ 19.807,59 € 

11743 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 19.830,43 € 

13678 ΑΥΑΡΝΧΝ 19.869,26 € 

11744 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 19.883,90 € 

18758 ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 19.940,80 € 

18540 ΠΔΗΡΑΗΧ 19.971,42 € 

12131 ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 19.972,54 € 

12243 ΑΗΓΑΛΔΧ 20.051,91 € 

13674 ΑΥΑΡΝΧΝ 20.087,73 € 

11145 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 20.193,22 € 

11633 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 20.204,86 € 

17234 ΓΑΦΝΖ - ΤΜΖΣΣΟΤ 20.212,13 € 

10447 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 20.213,68 € 

13561 ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 20.219,73 € 

11364 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 20.221,95 € 

10554 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 20.254,10 € 

11852 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 20.264,12 € 
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19016 ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ 20.283,81 € 

13562 ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 20.321,38 € 

11361 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 20.335,22 € 

80100 ΚΤΘΖΡΧΝ 20.377,95 € 

11474 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 20.466,01 € 

19011 ΧΡΧΠΟΤ 20.501,73 € 

11745 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 20.527,47 € 

12133 ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 20.610,61 € 

13122 ΗΛΗΟΤ 20.613,51 € 

18451 ΝΗΚΑΗΑ - ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ 20.617,40 € 

14233 ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ 20.711,46 € 

17674 ΚΑΛΛΗΘΔΑ 20.728,45 € 

14234 ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ 20.733,39 € 

10552 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 20.784,08 € 

17675 ΚΑΛΛΗΘΔΑ 20.793,77 € 

11631 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 20.844,79 € 

13677 ΑΥΑΡΝΧΝ 20.866,56 € 

11851 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 20.875,69 € 

13342 ΦΤΛΖ 20.916,22 € 

11741 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 20.917,48 € 

11475 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 20.965,22 € 

14231 ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ 21.000,72 € 

13123 ΗΛΗΟΤ 21.002,37 € 

12134 ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 21.029,84 € 

17671 ΚΑΛΛΗΘΔΑ 21.037,21 € 

12132 ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 21.136,59 € 

16232 ΒΤΡΧΝΟ 21.159,24 € 

11363 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 21.250,09 € 

14342 ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ 21.269,33 € 

13351 ΦΤΛΖ 21.286,04 € 

17341 ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 21.308,05 € 

19004 ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ 21.337,34 € 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   182 

 

17676 ΚΑΛΛΗΘΔΑ 21.376,89 € 

11472 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 21.394,46 € 

11362 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 21.400,41 € 

11632 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 21.504,25 € 

12461 ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ 21.504,68 € 

19200 ΔΛΔΤΗΝΑ 21.516,82 € 

16231 ΒΤΡΧΝΟ 21.603,03 € 

18545 ΠΔΗΡΑΗΧ 21.618,55 € 

17343 ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 21.641,72 € 

19600 ΜΑΝΓΡΑ - ΔΗΓΤΛΛΗΑ 21.659,41 € 

14232 ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ 21.714,19 € 

11522 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 21.806,86 € 

16121 ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 21.812,63 € 

16122 ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ 21.814,76 € 

17235 ΓΑΦΝΖ - ΤΜΖΣΣΟΤ 21.828,97 € 

16344 ΖΛΗΟΤΠΟΛΔΧ 21.908,81 € 

17237 ΓΑΦΝΖ - ΤΜΖΣΣΟΤ 21.914,74 € 

14341 ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ 22.035,00 € 

14451 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ 22.083,11 € 

19400 ΚΡΧΠΗΑ 22.093,45 € 

13673 ΑΥΑΡΝΧΝ 22.167,82 € 

11143 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 22.171,16 € 

13231 ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΔΧ 22.278,95 € 

11476 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 22.310,44 € 

16452 ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 22.372,15 € 

18537 ΠΔΗΡΑΗΧ 22.381,71 € 

18532 ΠΔΗΡΑΗΧ 22.394,95 € 

13343 ΦΤΛΖ 22.406,84 € 

11146 ΓΑΛΑΣΗΟΤ 22.428,94 € 

11147 ΓΑΛΑΣΗΟΤ 22.496,49 € 

14343 ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ 22.540,28 € 

15771 ΕΧΓΡΑΦΟΤ 22.547,47 € 
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17236 ΓΑΦΝΖ - ΤΜΖΣΣΟΤ 22.653,43 € 

18547 ΠΔΗΡΑΗΧ 22.662,39 € 

15349 ΠΑΛΛΖΝΖ 22.708,41 € 

14235 ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ 22.720,75 € 

18538 ΠΔΗΡΑΗΧ 22.761,33 € 

11142 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 22.769,28 € 

11523 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 22.976,59 € 

17342 ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 23.033,99 € 

15773 ΕΧΓΡΑΦΟΤ 23.070,13 € 

16343 ΖΛΗΟΤΠΟΛΔΧ 23.211,31 € 

18345 ΜΟΥΑΣΟΤ - ΣΑΤΡΟΤ 23.247,72 € 

18539 ΠΔΗΡΑΗΧ 23.290,90 € 

10562 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 23.364,28 € 

19003 ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ 23.381,87 € 

16562 ΓΛΤΦΑΓΑ 23.539,19 € 

14452 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ 23.711,54 € 

15772 ΕΧΓΡΑΦΟΤ 23.759,22 € 

16451 ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 23.826,53 € 

16345 ΖΛΗΟΤΠΟΛΔΧ 23.835,14 € 

18533 ΠΔΗΡΑΗΧ 23.839,00 € 

16341 ΖΛΗΟΤΠΟΛΔΧ 23.993,66 € 

10434 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 24.006,25 € 

16346 ΖΛΗΟΤΠΟΛΔΧ 24.040,73 € 

11141 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 24.107,65 € 

10432 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 24.180,73 € 

11527 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 24.202,01 € 

11635 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 24.269,28 € 

11473 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 24.316,03 € 

19010 ΑΡΧΝΗΚΟΤ 24.348,24 € 

18536 ΠΔΗΡΑΗΧ 24.450,39 € 

16233 ΒΤΡΧΝΟ 24.477,18 € 

18344 ΜΟΥΑΣΟΤ - ΣΑΤΡΟΤ 24.512,25 € 
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18534 ΠΔΗΡΑΗΧ 24.534,47 € 

19013 ΑΡΧΝΗΚΟΤ 24.628,59 € 

14122 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 24.674,11 € 

11526 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 24.925,27 € 

19014 ΧΡΧΠΟΤ 24.937,04 € 

11634 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 25.110,79 € 

19005 ΜΑΡΑΘΧΝΟ 25.112,74 € 

11742 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 25.229,88 € 

17563 ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 25.432,22 € 

11525 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 25.510,83 € 

12462 ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ 25.738,07 € 

17124 ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 25.762,48 € 

17564 ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 25.788,04 € 

16561 ΓΛΤΦΑΓΑ 25.976,81 € 

16342 ΖΛΗΟΤΠΟΛΔΧ 26.088,82 € 

14123 ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ 26.154,42 € 

16777 ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 26.186,92 € 

14121 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 26.223,75 € 

11257 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 26.299,78 € 

19002 ΠΑΗΑΝΗΑ 26.350,99 € 

17123 ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 26.353,85 € 

11636 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 26.419,63 € 

17122 ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 26.456,48 € 

10551 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 26.586,33 € 

11471 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 26.611,65 € 

18346 ΜΟΥΑΣΟΤ - ΣΑΤΡΟΤ 26.638,06 € 

17561 ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 26.686,22 € 

15354 ΠΑΗΑΝΗΑ 26.814,73 € 

17121 ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 26.983,55 € 

18531 ΠΔΗΡΑΗΧ 27.022,99 € 

17456 ΑΛΗΜΟΤ 27.197,78 € 

10431 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 27.262,59 € 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   185 

 

11524 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 27.301,60 € 

10681 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 27.441,40 € 

10561 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 27.453,81 € 

10683 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 28.095,11 € 

15344 ΠΑΛΛΖΝΖ 28.153,47 € 

10433 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 28.705,26 € 

17562 ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 28.952,40 € 

15232 ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 29.053,17 € 

15343 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29.064,96 € 

15351 ΠΑΛΛΖΝΖ 29.084,63 € 

15562 ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ 29.439,26 € 

15124 ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ 29.444,79 € 

17455 ΑΛΗΜΟΤ 30.010,81 € 

10559 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 30.131,88 € 

10677 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 30.227,31 € 

15233 ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 30.327,34 € 

14568 ΓΗΟΝΤΟΤ 30.333,45 € 

15561 ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ 30.451,95 € 

14565 ΓΗΟΝΤΟΤ 30.469,18 € 

15126 ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ 30.618,90 € 

15234 ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 30.724,33 € 

15121 ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ 30.867,21 € 

10560 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 30.902,66 € 

10680 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 31.038,26 € 

10682 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 31.070,62 € 

15341 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 31.404,34 € 

16672 ΒΑΡΖ - ΒΟΤΛΑ - ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 31.511,79 € 

15125 ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ 31.753,25 € 

15231 ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 31.834,76 € 

15122 ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ 31.970,48 € 

18535 ΠΔΗΡΑΗΧ 32.236,49 € 

10563 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 32.447,87 € 
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10556 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 32.448,05 € 

10564 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 32.471,75 € 

15127 ΠΔΝΣΔΛΖ 32.773,79 € 

10679 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 32.809,23 € 

10678 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 33.370,49 € 

16674 ΓΛΤΦΑΓΑ 33.421,32 € 

19009 ΡΑΦΖΝΑ - ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ 33.526,82 € 

10558 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 33.755,61 € 

15342 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 34.271,67 € 

14569 ΓΗΟΝΤΟΤ 34.558,56 € 

11528 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 35.252,21 € 

15451 ΦΗΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΗΚΟΤ 35.671,50 € 

16675 ΓΛΤΦΑΓΑ 35.749,24 € 

14575 ΓΗΟΝΤΟΤ 36.236,42 € 

15235 ΒΡΗΛΖΗΧΝ 36.624,87 € 

15669 ΕΧΓΡΑΦΟΤ 38.557,58 € 

15238 ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 38.721,94 € 

15123 ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ 38.951,30 € 

13676 ΑΥΑΡΝΧΝ 39.024,77 € 

15236 ΠΔΝΣΔΛΖ 40.006,87 € 

14561 ΚΖΦΗΗΑ 40.178,23 € 

16673 ΒΑΡΖ - ΒΟΤΛΑ - ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 40.717,48 € 

14671 ΚΖΦΗΗΑ 40.858,08 € 

10676 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 41.522,98 € 

14574 ΓΗΟΝΤΟΤ 41.775,41 € 

14564 ΚΖΦΗΗΑ 41.815,58 € 

11521 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 41.821,07 € 

10555 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 42.265,61 € 

14572 ΓΗΟΝΤΟΤ 44.975,80 € 

16671 ΒΑΡΖ - ΒΟΤΛΑ - ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 47.859,24 € 

10673 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 48.426,95 € 

10557 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 48.610,81 € 
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10675 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 49.092,38 € 

10672 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 49.657,25 € 

14563 ΚΖΦΗΗΑ 51.938,51 € 

14576 ΓΗΟΝΤΟΤ 56.150,52 € 

10671 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 56.932,53 € 

14562 ΚΖΦΗΗΑ 66.521,38 € 

15452 ΦΗΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΗΚΟΤ 67.426,68 € 

15237 ΦΗΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΗΚΟΤ 74.798,25 € 

10674 ΑΘΖΝΑΗΧΝ 77.419,42 € 

14578 ΚΖΦΗΗΑ 122.879,43 € 

Δθηφο απφ ΣΚ ησλ Γήκσλ Αγίαο Βαξβάξαο θαη Φπιήο πνπ ζπρλά θαηαηάζζνληαη σο 
νη θησρφηεξεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο, αξθεηνί είλαη νη ΣΚ ζην Γήκν Αζελαίσλ αιιά θαη 
λήζσλ ηνπ αξσληθνχ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο θησρφηεξεο γεηηνληέο ηεο Αηηηθήο. 
ηνλ αληίπνδα, νη ΣΚ κε ην κεγαιχηεξν εηζφδεκα εληνπίδνληαη ζηνπο Γήκνπο 
Κεθηζηάο θαη Φηινζέεο - Φπρηθνχ, ελψ δε ιείπεη απφ εδψ θαη ΣΚ ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ (Πεξηνρή Αλαθηφξσλ - Πιαηείαο Κνισλαθίνπ). 
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ρήκα 57: Θεκαηηθόο ράξηεο κέζνπ εηήζηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο ζηελ Αηηηθή 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο φηη ππάξρεη κεγάιε ρσξηθή αληζφηεηα ηνπ κέζνπ 
εηήζηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο ζε επίπεδν ΣΚ ηφζν ζηελ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο φζν 
θαη ζηελ Αζήλα (επφκελνο ζρήκα). Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ δείθηε Gini πνπ 
είλαη 0,178 ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη 0,184 γηα ην Γήκν Αζελαίσλ ππνδεηθλχνληαο 
κεγαιχηεξε αληζφηεηα ζην Γήκν. Ο ΣΚ κε ην κηθξφηεξν εηζφδεκα ζην Γήκν 
Αζελαίσλ είλαη ν 104 39 (πεξηνρή ηαζκνχ Λαξίζεο - Αραξλψλ) κε κέζν εηήζην 
εηζφδεκα 16.081,27 € πνπ είλαη ην έλα πέκπην ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ΣΚ 10674 
(πεξηνρή Πιαηείαο Κνισλαθίνπ - Αλαθηφξσλ πνπ είλαη 77.419,42 €. 
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ρήκα 58: Θεκαηηθόο ράξηεο κέζνπ εηήζηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο ζην Γήκν 
Αζελαίσλ 

4.6 ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΗ ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΩΥΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 

4.6.1 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε έγθαηξε θη έγθπξε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηνπο 
σθεινχκελνπο θαη ηηο δνκέο αληηκεηψπηζεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 
ζρεδηάζηεθε εηδηθή δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ (www.socialattica.gr) βαζηδφκελε 
ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ Θ9 θαη είραλ δηαλεκεζεί ην 2014. Ζ βάζε δεδνκέλσλ 
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο, ζηνπο νπνίνπο έρεη απνδνζεί 
φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφο εηζφδνπ, λα θαηαρσξνχλ επηρεηξήζεηο θαη δνκέο γηα 
νκάδεο σθεινχκελσλ πνπ εμππεξεηνχλ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ δηαηεξεί ηζηνξηθφηεηα 
ησλ θαηαρσξεκέλσλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαρξνληθή ζχγθξηζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ γηα ην επίπεδν 
άζθεζεο πνιηηηθψλ έληαμεο. 

Ζ πιεξνθνξία δηαηίζεηαη δηαδηθηπαθά ζε γεσγξαθηθνχο ράξηεο ψζηε λα είλαη 
εκθαλήο ε δηαρξνληθή ραξηνγξάθεζε δνκψλ θαη σθεινχκελσλ. Δπηπξφζζεηα ηα 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξάγνληαη, παξέρνπλ ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο, 
ρξήζηκεο γηα ηελ αλάδεημε πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο. 

http://www.socialattica.gr/
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ηε ζπλέρεηα, νη εξγαζίεο επηθεληξψζεθαλ ζηε νξηνζέηεζε ηνπ δείγκαηνο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ. Δπηιέρζεθε ε  κέζνδνο επηινγήο δείγκαηνο θαηά δεζκίδεο 
(random cluster sample). Με απηή ηε κέζνδν ην πεδίν έξεπλαο ζεσξείηαη φηη είλαη 
ρσξηζκέλν ζε νκάδεο ζαλ πην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα.Γεδνκέλνπ φηη ζηα πιαίζηα 
εθπφλεζεο ηεο κειέηεο απηήο θξίζεθε απαξαίηεηε ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ απφ φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο, ε δπλαηφηεηα 
ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπαπεπζχλζεθε ζηνπο εμήληα έμη (66) Γήκνπο ηεο 
Αηηηθήο θαζψο θαη ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο άζθεζεο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ (ε 
ιίζηα ησλ θνξέσλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα). 

4.6.2 Βάση Δεδομένων Δομών Υτώχειας 

Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ απνηέιεζε ην θχξην  εξγαιείν  ηεο  έξεπλαο 
θαζψο ζπιιέρζεθαλπιήζνο ζηνηρείσλ απφ κεγάιν αξηζκφ εξσηψκελσλ παξέρνληαο 
ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο, ηεο πνζνηηθνπνίεζεο θαη ηεο 
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

Οη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ 
κεηαηξέπνληαη ζε δείθηεο ηνπ ππφ έξεπλα αληηθεηκέλνπ, κε ζθνπφ ηε ζηαηηζηηθή ηνπο 
αλάιπζε θαη ηελ θαηάδεημε εκπεηξηθψλ γεληθεχζεσλ.ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε δηάξθεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 
ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ, ε κνξθή ησλ εξσηήζεσλ, 
ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη. Δπίζεο 
ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε δνκή ησλ ελνηήησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ν αξηζκφο ησλ 
εξσηήζεσλ, ε δηάηαμε ηνπο θαη ε θσδηθνπνίεζε ηνπο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε  έξεπλα επηιέρζεθε λα εθαξκνζηεί εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο 
θπξίσο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη θάπνηεο αλνηθηνχ ηχπνπ. Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο 
ζπλνδεχνληαη απφ πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο θαη ν εξσηψκελνο επηιέγεη ηελ 
απάληεζε πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζή ηνπ. Καζψο δελ κπνξνχλ λα 
πξνβιεθζνχλ φιεο νη πηζαλέο απαληήζεηο, ππάξρεη ε επηινγή «Άιιν» φπνπ ν 
εξσηψκελνο αλαθέξεη ηελ δηθή ηνπ απάληεζε. Δπίζεο πξνβιέπεηαη λα κελ ππάξμεη  
απάληεζε γηα αλάινγεο πεξηπηψζεηο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε λα έρεη ζαθείο εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ πέληε 
(5) ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα, έρεη λα θάλεη κε ηα βαζηθά ζηνηρεία 
ρσξνζέηεζεο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ θνξέα, ζηελ δεχηεξε ελφηεηα 
πξαγκαηνπνηνχληαη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε θαηαγξαθή ησλ δνκψλ 
αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηα θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ.. ηελ 
ηξίηε ελφηεηα ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο σθεινχκελνπο αλά δνκή. ε 
απηή ηελ ελφηεηα γηα θάζε δνκή ππάξρεη εηδηθφ ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ, πνπ 
ζπκπιεξψλνληαη απφ ην θνξέα ζηνηρεία γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ απαζρνινχκελνπ 
πξνζσπηθνχ, ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο, ηνπ ηξφπνπ ηαπηνπνίεζεο ησλ 
σθεινχκελσλ θ.α.  ηελ ηέηαξηε ελφηεηα γίλνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα δίθηπα 
ζπλεξγαζίαο ηεο δνκήο θαη ζηελ πέκπηε ελφηεηα πξνηάζεηο ζε επίπεδν δνκήο αιιά 
θαη δξάζεο. Γεδνκέλνπ φηη ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη θπξίσο θιεηζηνχ ηχπνπ 
εξσηήζεηο, ππάξρεη δηεπθφιπλζε ζηελ θσδηθνπνίεζή ηνπ θαη ζηελ ηαρχηεξε 
επεμεξγαζία ηνπ, κηαο θαη ν φγθνο δεδνκέλσλ είλαη κεγάινο. 

Σερληθή ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ 

Αθνχ ζπγθεληξψζεθε ε ιίζηα ησλ θνξέσλ πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα  
επηιέρζεθε ε απνζηνιή επηζηνιήο αξρηθά ζηνπο Γήκνπο (Γξαθείν Γεκάξρνπ) θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζηνπο ππφινηπνπο θνξείο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε 
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θα Θαλνπνχινπ θαη ηελ ΔΠΠΔ ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα ππήξμε 
ηειεθσληθή επαθή κε φινπο ηνπο παξαπάλσ θνξείο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο ζηελ 
ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ, δίδνληαο ζε θάζε θνξέα κνλαδηθφ θσδηθφ εηζφδνπ 
ζηελ ειεθηξνληθή βάζε. Σν πξφβιεκα αξρηθά πνπ αλέθπςε ήηαλ θαηά ηε 
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δηεθπεξαίσζε  ηεο επηζηνιήο απφ ην Γξαθείν Γεκάξρνπ ζηνπο αξκφδηνπο 
αληηδεκάξρνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θαζφια αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Κνηλσληθήο 
Τπεξεζίαο. Γηαπηζηψζεθε επίζεο ζεκαληηθφ δήηεκα σο πξνο ηελ άκεζε 
ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο απφ ηνπο Γήκνπο ιφγσ ηεο έιιεηςεο 
πξνζσπηθνχ θαη θαζπζηέξεζεο ηεο ηξέρνπζαο εξγαζίαο κε ηε παξνρή ζηνηρείσλ ζε 
δηάθνξεο θεληξηθέο ππεξεζίεο (Τπνπξγείν Δξγαζίαο, ΚΔΓΔ, θ.α.).  

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα απνθαζίζηεθε ε επηηφπηα 
επίζθεςε ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο. Έηζη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
πελήληα ηξείο. (53) επηζθέςεηο – ζπλαληήζεηο (εθηφο ησλ λεζησηηθψλ Γήκσλ). Οη 
επηζθέςεηο είραλ ζαλ ζθνπφ ηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ θνξέσλ γηα ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο ηνλίδνληαο ηελ θξηζηκφηεηα ηεο έξεπλαο θαη 
ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
θηψρεηαο θαη γηα ηελ ελεξγή επαλέληαμε πνιηηψλ απφ επάισηεο θαη εππαζείο νκάδεο. 
Σν ζεηηθφ ζε απηφ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο έξεπλαο είλαη φηη ζηάζεθε δπλαηφ λα 
ζπιιερζνχλ απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη έηζη εμέιεηπαλ θελέο 
εξσηήζεηο. εκαληηθφ πξφβιεκα απνηέιεζε θπξίσο ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζηνπο 
θνξείο θαη ε αδπλακία ζπκπιήξσζεοηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ειεθηξνληθφ εξγαιείν. 
Ζ ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο δηαξθνχζε πεξίπνπ απφ δπν (2) έσο ηξεηο 
(3) ψξεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δνκψλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ 
ηεξνχληαλ.  

εκεηψλνπκε φηη φπσο απνηππψλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο 
Πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο  ζπιιέρηεθαλ θη επεμεξγάζηεθαλ ζηνηρεία γηα φιεο ηηο 
Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, ηφζν ζε επίπεδν Γήκσλ φζν θαη ζε επίπεδν Γνκψλ αιιά 
θαη θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φιε ηελ Αηηηθή, δηαδηθαζία αξθεηά 
ρξνλνβφξα, ε νπνία θαη ζπλερίδεηαη θαηά ηε θάζε ζπγγξαθήο ηνπ παξφληνο. Σν 
Δξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα. 

4.6.3 Δομές Αντιμετώπισης Υτώχειας των ΟΣΑ 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο 
δνκέο πνπ δηαζέηνπλ νη Γήκνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ, έηζη φπσο απνηππψλνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Οη δνκέο απηέο 
αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλΓήκσλ (66 Γήκνη), νη νπνίνη θαηαρψξεζαλ ζηνηρεία.  
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ρήκα 59:   ύλνιν Γνκώλ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

 
Πεγή: social.pepattikis.gr, Ηδία επεμεξγαζία 
 

πσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, νη θαηαρσξεκέλεο δνκέο ησλ Γήκσλ ζηε 
βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο αλέξρνληαη ζε 695. Οη πεξηζζφηεξεο 
απφ απηέο αθνξνχλ ηελ Π.Δ. Βνξείνπ Σνκέα (154 δνκέο)ή ην 22,1%ησλ δνκψλ, ηελ 
Π.Δ. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κε 120 δνκέοή ην 17,4% θαη ε Π.Δ. Κεληξηθνχ Σνκέα κε 91 
δνκέοή ην 13,1%. Αθνινπζνχλ, ε Π.Δ. Γπηηθνχ Σνκέα κε 87 δνκέοή ην 12,5%, ε Π.Δ. 
Ννηίνπ Σνκέα κε 85 δνκέοή ην 12,2%, ε Π.Δ. Πεηξαηψο κε 81 δνκέοή ην 11,6%, ε 
Π.Δ. Γπηηθήο Αηηηθήο κε 53 δνκέοή ην 7,6% θαη ε Π.Δ. Νήζσλ κε 24 δνκέοή ην 3,4%. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φια ηα είδε ησλ δνκψλ αλά 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. 
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Πίλαθαο 41: Αξηζκόο δνκώλ αλά είδνο θαη Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

A/A Δίδνο Γνκήο ΠΔ 
Βόξεηνπ 
Σνκέα 

ΠΔ 
Νόηηνπ 
Σνκέα 

ΠΔ 
Κεληξηθνύ 

Σνκέα 

ΠΔ 
Γπηηθνύ 
Σνκέα 

ΠΔ 
Πεηξαηώο 

ΠΔ 
Αλαη. 

Αηηηθήο 

ΠΔ 
Νήζσλ 

ΠΔ Γπη. 
Αηηηθήο 

ύλνιν 

1 Βνήζεηα ζην πίηη 10 6 14 8 2 14 5 6 65 

2 Αγνξά ρσξίο κεζάδνληεο 1 0 0 1 0 1 0 0 3 

3 Αζιεηηθά ηκήκαηα 3 0 1 1 0 0 0 0 5 

4 Αλνηθηφ Κέληξν Ζκεξήζηαο Τπνδνρήο Αζηέγσλ 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

5 Απεμάξηεζε 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

6 Απηνηειέο ηκήκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 0 0 1 4 1 14 0 0 20 

7 Γεξνθνκείν 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

8 Γξαθείν γηα ηελ Απαζρφιεζε 2 0 1 2 0 0 0 1 6 

9 Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο 4 2 1 0 1 4 0 1 13 

10 Γξαθείν Δλεκέξσζεο Αλέξγσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

11 Γξαθείν Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 1 0 0 2 0 0 0 0 3 

12 Γξαθείν Καηαλαισηή 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

13 Γξαθείν Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ 4 0 1 1 0 2 1 0 9 

14 Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο 
Τγείαο 

1 
0 1 1 0 0 1 0 4 

15 Γεκνηηθή αγνξά 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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16 Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 2 0 0 0 0 1 0 2 5 

17 Γεκνηηθή Ηκαηηνζήθε 2 3 2 0 3 1 0 0 11 

18 Γεκνηηθή Καηαζθήλσζε 2 0 0 1 0 0 0 0 3 

19 Γεκνηηθφ Ηαηξείν 5 6 1 1 1 3 1 0 18 

20 Γεκνηηθφο Λαραλφθεπνο 3 1 0 0 0 1 0 1 6 

21 Γίθηπν Δζεινληψλ 2 0 0 1 0 0 0 0 3 

22 Γνκέο άκεζεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

23 Γνκέο Φπρηθήο Τγείαο, Τπνζηήξημεο, 
πκβνπιεπηηθήο 

4 
1 0 1 0 3 1 1 11 

24 Γνκή ΤΓ (ηέγε Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο 
Αηφκσλ κε Αλαπεξία) 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

26 ΗΑΚ (Ηαηξνθνηλσληθφ Κέληξν Rom) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

27 ΚΑΠΖ (Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ) 16 14 9 9 22 17 0 5 92 

28 ΚΓΑΠ (Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο 
Παηδηψλ) 

1 
2 1 4 0 4 1 1 14 

29 ΚΓΑΠ - ΜΔΑ 2 0 1 0 1 0 0 0 4 

30 Κέληξν Φηιίαο θαη Αιιειεγγχεο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Κέληξν Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο 1 2 4 1 1 1 0 1 11 

32 ΚΖΦΖ (Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ) 1 1 3 0 1 3 0 0 9 

33 Κνηλσληθή Τπεξεζία 12 3 13 6 15 7 1 1 58 
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34 Κνηλσληθφ Αληαιιαθηήξην 1 1 1 2 0 0 0 0 5 

35 Κνηλσληθφ Ηαηξείν 2 0 1 0 0 1 0 1 5 

36 Κνηλσληθφ Παληνπσιείν 10 8 6 4 2 9 3 5 46 

37 Κνηλσληθφ πζζίηην 4 3 4 3 1 2 3 2 22 

38 Κνηλσληθφ Φαξκαθείν 6 5 3 3 1 4 2 3 27 

39 Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην 3 2 1 3 0 1 0 3 13 

40 ΜΚΟ (Με Κπβεξλεηηθφο Οξγαληζκφο) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

41 Ξελψλεο, Τπλσηήξηα 0 0 2 0 2 1 0 1 6 

42 Παηδηθνί, Βξεθηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί 25 9 11 8 16 13 2 10 94 

43 Παξνρή ηξνθίκσλ 0 1 0 2 1 0 0 0 4 

44 Πνιηηηζηηθφ θέληξν 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

45 Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Έληαμεο 2 1 1 0 0 0 0 1 5 

46 Πξφιεςε&Παξέκβαζε 3 2 0 1 3 0 0 0 9 

47 Πξνλνηαθά Δπηδφκαηα 1 0 0 0 1 2 1 0 5 

48 Πξνζηαζία Καηαλαισηή 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 πκβνπιεπηηθφ Κέληξν 0 1 2 3 0 0 0 1 7 

50 πκβνπιεπηηθφ Κέληξν Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

51 πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

52 Σξάπεδα Αίκαηνο 1 1 0 1 1 1 0 0 5 
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53 Σξάπεδα Δηδψλ 0 1 0 1 2 0 0 0 4 

54 Σξάπεδα Σξνθίκσλ 0 3 0 1 0 1 1 0 6 

55 Σξάπεδα Υξφλνπ 2 3 1 1 1 4 0 1 13 

56 Φηιαλζξσπηθέο δξάζεηο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

57 Υνξήγεζε βηβιηαξίσλ πγείαο 5 1 1 3 1 4 1 1 17 

58 Υξεκαηηθά βνεζήκαηα 1 1 0 3 1 0 0 0 6 

ύλνια 154 85 91 87 81 120 24 53 695 

 
Πεγή: social.pepattikis.gr, Ηδία επεμεξγαζία 
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Καηά ηελ πξνζζήθε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δνκψλ ησλ Γήκσλ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ, 
πξνζδηνξίζηεθε ε ραξηνγξαθηθή απνηχπσζε θάζε δνκήο θαζψο θαη ε επηζήκαλζε 
ηεο έδξαο ηεο κε ζεκείν ζην ράξηε. Αμηνπνηψληαο ηε δηαδηθηπαθή βάζε θαη κε ηε 
ρξήζε αληίζηνηρσλ θίιηξσλ, εμάγνληαη ράξηεο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη είδνο. 
Παξαθάησ, εκθαλίδνληαη νη ράξηεο κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δνκψλ, έηζη φπσο 
απηέο είλαη ρσξνζεηεκέλεο αλά Γήκν θαη Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα.  

ρήκα 60:   Υαξηνγξαθηθή απεηθόληζε δνκώλ ζηελ ΠΔ Βνξείνπ Σνκέα 

Πεγή: social.pepattikis.gr 

ηελ Π.Δ. Βφξεηνπ Σνκέα θαηαγξάθνληαη 154 δνκέο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 
βξίζθνληαη ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ (36 δνκέο) κε πνζνζηφ 23%, ζην Γήκν Φηινζέεο – 
Φπρηθνχ (21 δνκέο) κε πνζνζηφ 14% θαη αθνινπζνχλ νη Γήκνη Ζξαθιείνπ θαη 
Λπθφβξπζεο – Πεχθεο κε πνζνζηφ 10% (16 θαη 15 δνκέο αληίζηνηρα). 

ρήκα 61:   Υαξηνγξαθηθή απεηθόληζε δνκώλ ζηελ ΠΔ Ννηίνπ Σνκέα 
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Πεγή: social.pepattikis.gr 

ηελ Π.Δ. Νφηηνπ Σνκέα θαηαγξάθνληαη 85 δνκέο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 
βξίζθνληαη ζην Γήκν Νέαο κχξλεο (16 δνκέο) κε πνζνζηφ 19%, ζην Γήκν Αγίνπ 
Γεκεηξίνπ (15 δνκέο) κε πνζνζηφ 18% θαη αθνινπζεί ν ΓήκνοΚαιιηζέαο (11 δνκέο) 
κε πνζνζηφ 13%. 

ρήκα 62:   Υαξηνγξαθηθή απεηθόληζε δνκώλ ζηελ ΠΔ Κεληξηθνύ Σνκέα 

 
Πεγή: social.pepattikis.gr 

ηελ Π.Δ. Κεληξηθνχ Σνκέα θαηαγξάθνληαη 91 θαηαρσξεκέλεο δνκέο. Οη 
πεξηζζφηεξεο απφ απηέο βξίζθνληαη αζθαιψο ζην Γήκν Αζελαίσλ  αλεμάξηεηα απφ 
ην γεγνλφο φηη είλαη δεχηεξνο ζηε ζρεηηθή ιίζηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε 19 δνκέο. 
Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο κε θαηαρψξεζεο φισλ ησλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ 
ηαζκψλ θαζψο θαη ησλ ΚΑΠΖ. Αθνινπζεί ν Γήκνο Ζιηνχπνιεο (21 δνκέο) κε 
πνζνζηφ 23%, θαη ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο (18 δνκέο) κε πνζνζηφ 
20%. 
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ρήκα 63:   Υαξηνγξαθηθή απεηθόληζε δνκώλ ζηελ ΠΔ Γπηηθνύ Σνκέα 

Πεγή: social.pepattikis.gr 

ηελ Π.Δ. Γπηηθνχ Σνκέα θαηαγξάθνληαη 87 δνκέο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 
βξίζθνληαη ζην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ - Κακαηεξνχ (30 δνκέο) κε πνζνζηφ 34%, 
ζην Γήκν Πεηξνχπνιεο (20 δνκέο) κε πνζνζηφ 23% θαη ν Γήκνο Ηιίνπ (15 δνκέο)  κε 
πνζνζηφ 17%. 

ρήκα 64:   Υαξηνγξαθηθή απεηθόληζε δνκώλ ζηελ ΠΔ Πεηξαηώο 

 
Πεγή: social.pepattikis.gr 

ηελ Π.Δ. Πεηξαηψο θαηαγξάθνληαη 81 δνκέο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο βξίζθνληαη 
ζην Γήκν Πεηξαηψο αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη είλαη πην θάησ ζηε ζρεηηθή ιίζηα 
ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε κφιηο 11 δνκέο. Απηφ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ 
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Αζελαίσλ ζπκβαίλεη ιφγσ  ηνπ φηη δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί φινη νη Παηδηθνί θαη 
Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί θαζψο θαη ηα ΚΑΠΖ. Αθνινπζεί ν Γήκνο Νίθαηαο – Αγίνπ 
Ησάλλε Ρέληε κε 41 δνκέο θαη ν Γήκνο Κνξπδαιινχ κε 14 δνκέο. 

ρήκα 65:   Υαξηνγξαθηθή απεηθόληζε δνκώλ ζηελ ΠΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

 
Πεγή: social.pepattikis.gr 

ηελ Π.Δ. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαηαγξάθνληαη 120 δνκέο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 
βξίζθνληαη ζην Γήκν πάησλ - Αξηέκηδαο (20 δνκέο) κε πνζνζηφ 17%, ζην Γήκν 
Αραξλψλ (16 δνκέο) κε πνζνζηφ 13% θαη ζην Γήκν αξσληθνχ (12 δνκέο)  κε 
πνζνζηφ 10%. 

ρήκα 66:   Υαξηνγξαθηθή απεηθόληζε δνκώλ ζηελ ΠΔ Νήζσλ 
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Πεγή: social.pepattikis.gr 

ηελ Π.Δ. Νήζσλ θαηαγξάθνληαη 24 δνκέο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο βξίζθνληαη 
ζην Γήκν αιακίλαο (6 δνκέο) κε πνζνζηφ 25%, ζην Γήκν Πφξνπ (5 δνκέο) κε 
πνζνζηφ 21% θαη ζην Γήκν Όδξαο (4 δνκέο)  κε πνζνζηφ 17%. 

ρήκα 67:   Υαξηνγξαθηθή απεηθόληζε δνκώλ ζηελ ΠΔ Γπηηθήο Αηηηθήο 

 
Πεγή: social.pepattikis.gr 

Σέινο, ζηελ Π.Δ. Γπηηθήο Αηηηθήο θαηαγξάθνληαη 53 δνκέο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ 
απηέο βξίζθνληαη ζην Γήκν Μεγαξέσλ (23 δνκέο) κε πνζνζηφ 43%, ζην Γήκν Φπιήο 
(13 δνκέο) κε πνζνζηφ 25% θαη ζην Γήκν Διεπζίλαο (8 δνκέο)  κε πνζνζηφ 15%. 

Αλαιπηηθά φια ηα είδε ησλ δνκψλ αλά Γήκν θαη Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα βξίζθνληαη ζην 
Παξάξηεκα. 

Σα θπξηόηεξα Δίδε Γνκώλ 

Σα θπξηφηεξα είδε δνκψλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαγξαθή ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ είλαη θαηά ζεηξά: 

Οη Παηδηθνί, Βξεθηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί πνπ απνηεινχλ ην 14% επί ηνπ 
ζπλφινπ ησλ δνκψλ θαη νη δνκέο ησλ Κέληξσλ Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ 
(ΚΑΠΖ)  κε πνζνζηφ 13% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δνκψλ. Να ζεκεησζεί πσο ν αξηζκφο 
ησλ παξαπάλσ δνκψλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ απνηππψλεηαη θαζψο 
αξθεηνί απφ ηνπο Γήκνπο δελ θαηαρψξεζαλ ηηο δνκέο απηέο ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε 
ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν (μερσξηζηά θάζε δνκή ίδηνπ είδνπο), αιιά δειψζεθαλ σο κία. 

Σξίηεο θαηά ζεηξά απνηππψλνληαη ζαλ δνκέο νη Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ 
κε πνζνζηφ 10% θαη αθνξνχλ ηηο δξάζεηο ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ θαη ηεο 
ρνξήγεζεο ησλ βηβιηαξίσλ πγείαο. 

Αθνινπζνχλ νη δνκέο ηνπ Βνήζεηα ζην πίηη κε πνζνζηφ 9%, ηα Κνηλσληθά 
Παληνπσιεία κε 8%, ηα Κνηλσληθά Φαξκαθεία κε πνζνζηφ 4%, ηα πζζίηηα κε 
πνζνζηφ 3% θαη ηα Γεκνηηθά Ηαηξεία κε πνζνζηφ 2%. Σα παξαπάλσ νθηψ (8) είδε 
δνκψλ απνηεινχλ ην 64% επί ηνπ ζπλφινπ, κε ην άιιν 36% λα αθνξά ζηα ππφινηπα 
πελήληα (50) είδε δνκψλ.  
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ρήκα 68:   Βαζηθά είδε δνκώλ 

 
Πεγή: social.pepattikis.gr, Ηδία επεμεξγαζία 

4.6.4 Ωφελούμενοι ανά Ομάδα στην Περιφέρεια Αττικής 

Σα Πεξηθεξεηαθά ηξαηεγηθά ρέδηα Κνηλσληθήο Έληαμεο επεξεάδνπλ ηελ εμεηδίθεπζε 
ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη ην αληίζηξνθν, ζην πιαίζην δχν 
παξάιιεισλ αιιεινδηακνξθνχκελσλ δηαδηθαζηψλ. 

Ζ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ζα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε ελφο πιέγκαηνο 
παξεκβάζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα ππνζηεξίδνληαη νη «Δπάισηεο Οκάδεο 
Πιεζπζκνύ» θαη νη «Δηδηθέο ΟκάδεοΠιεζπζκνύ», φπσο έρνπλ νξηζηεί ζηνλ 
Καλνληζκφ 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ γηα ηε λέα 
Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, αιιά θαη ηε δηεχξπλζή ηνπο ζηηο νπνίεο ζα πεξηιακβάλνληαη 
νκάδεο, φπσο λνηθνθπξηά ρσξίο θαλέλα εξγαδόκελν, σθεινύκελνη ηεο πηινηηθήο 
εθαξκνγήο ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, αλαζθάιηζηνη κε ρακειό 
εηζόδεκα θιπ. 

Λακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ παξαπάλσ, ε πξνζέγγηζε ησλ Οκάδσλ-ηφρνπ, 
δειαδή ησλ δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 
γίλεηαη ζηε βάζε απηψλ ησλ νκάδσλ, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη απφ ην ζρεηηθφ λφκν. 

 ηηο επάισηεο νκάδεο αλήθνπλ νη νκάδεο εθείλεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ε έληαμή 
ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή εκπνδίδεηαη απφ ζσκαηηθά θαη ςπρηθά 
αίηηα ή ιφγσ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. ε απηέο αλήθνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο, 
ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο, ή λνεηηθέο ή αηζζεηεξηαθέο, εμαξηεκέλα ή απεμαξηεκέλα 
απφ νπζίεο άηνκα, νξνζεηηθνί, θπιαθηζκέλνη/απνθπιαθηζκέλνη θαη αλήιηθνη 
παξαβάηεο. 

 ηηο εηδηθέο νκάδεο αλήθνπλ νη νκάδεο εθείλεο ηνπ πιεζπζκνχ νη νπνίεο 
βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε σο πξνο ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
απφ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά αίηηα. ε απηέο αλήθνπλ, ελδεηθηηθά, νη 
άλεξγνη λένη, νη άλεξγεο γπλαίθεο, νη άλεξγνη άλσ ησλ 50 εηψλ, νη καθξνρξφληα 
άλεξγνη, νη αξρεγνί κνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ θαη ηα κέιε πνιχηεθλσλ 
νηθνγελεηψλ, νη γπλαίθεο ζχκαηα θαθνπνίεζεο, νη αλαιθάβεηνη, νη θάηνηθνη 
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απνκαθξπζκέλσλ νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, ηα άηνκα κε πνιηηηζκηθέο 
ηδηαηηεξφηεηεο, νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο. 

ε απηέο ηηο νκάδεο θαη ζηηο παξακέηξνπο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ νξηζκφ 
ηνπο, πξνζηίζεηαη θαη ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην, θαζψο ν ζηφρνο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
ρεδίσλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε ππνζηήξημε ησλ νξηδφκελσλ σο θησρψλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Παξαθάησ απνηππψλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ δπλεηηθά σθεινχκελσλ αλά Πεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα, ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη είλαη επεμεξγάζηκα 
θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηνπ παξφληνο. 

ρήκα 69:   ύλνιν σθεινύκελσλ δνκώλ ΟΣΑ αλά ΠΔ 

 
Πεγή: social.pepattikis.gr, Ηδία επεμεξγαζία 

πσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, νη σθεινχκελνη ησλ δνκψλ ησλ ΟΣΑ πνπ 
έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο αλέξρνληαη 
ζε387.507 άηνκα. Οη πεξηζζφηεξνη αθνξνχλ ηελΠ.Δ. Κεληξηθνχ Σνκέα(135.972άηνκαή 
ην 35,0% ησλ σθεινχκελσλ), ηελΠ.Δ. Ννηίνπ Σνκέακε69.219 άηνκαή ην 18,0% θαη 
ηελ Π.Δ. Βφξεηνπ Σνκέα κε54.378 άηνκαή ην 14,0%. Π.Δ. Πεηξαηψο κε 46.597άηνκαή 
ην 13,0%. Αθνινπζνχλ, εΠ.Δ. Πεηξαηψο κε 46.597άηνκαή ην 12,0% ησλ 
σθεινχκελσλ, ε Π.Δ. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κε 34.568άηνκαή ην 9,0%, εΠ.Δ. Γπηηθνχ 
Σνκέα κε 30.591άηνκαή ην 8,0%, εΠ.Δ. ΓπηηθήοΑηηηθήο κε 12.986άηνκαή ην 3,0% θαη 
ε Π.Δ. Νήζσλ 3.196άηνκαή ην 1,0% ηνπ ζπλφινπ ησλ σθεινχκελσλ ησλ δνκψλ ησλ 
Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη σθεινχκελνη αλά νκάδα θαη 
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. Παξαηεξείηαη φηη θάπνηεο νκάδεο σθεινχκελσλ αθνξνχλ 
πηζαλφλ άηνκα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αλήθνπλ ζε κία νκάδα. Απηφ 
δεκηνπξγήζεθε ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ έρνπλ  νη θνξείο λα πξνζζέηνπλ νκάδεο 
σθεινχκελσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, πέξαλ ησλ πξνεπηιεγκέλσλ.
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Πίλαθαο 42: Αξηζκόο Ωθεινύκελσλζηηο δνκέο ησλ ΟΣΑ, αλά Οκάδα θαη Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

A/A Οκάδα Ωθεινύκελσλ ΠΔ 
Βόξεηνπ 
Σνκέα 

ΠΔ 
Νόηηνπ 
Σνκέα 

ΠΔ 
Κεληξηθνύ 

Σνκέα 

ΠΔ 
Γπηηθνύ 
Σνκέα 

ΠΔ 
Πεηξαηώο 

ΠΔ 
Αλαη. 

Αηηηθήο 

ΠΔ 
Νήζσλ 

ΠΔ Γπη. 
Αηηηθήο 

ύλνιν 

1 Άλεξγνη 1487 100 6342 295 391 1286 149 270 10320 

2 Αηκνδφηεο 1 0 67 134 0 0 0 0 201 

3 ΑΜΔΑ 749 536 1659 169 11822 824 150 176 16085 

4 Αλαζθάιηζηνη 2849 4491 5771 813 2272 3644 540 1184 21564 

5 Άλεξγνη άλσ ησλ 54 κέρξη θαη 65 εηψλ 0 0 62 0 0 333 10 0 405 

6 Άλεξγνη ρσξίο θάξηα αλεξγίαο ΟΑΔΓ 0 0 34 0 0 202 0 0 236 

7 Αλήιηθα Παηδηά 456 1964 7764 152 3651 2026 238 1374 17625 

8 Αλήιηθνη παξαβάηεο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Αλντθνί Αζζελείο 72 0 0 2 0 0 0 0 74 

10 Άπνξνη 519 2354 25013 48 375 3362 110 354 32135 

11 Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 18 115 875 30 51 42 17 67 1215 

12 Άζηεγνη 82 53 528 0 65 29 5 0 762 

13 Γπλαίθεο ζχκαηα θαθνπνίεζεο 0 0 29 150 17 36 0 70 302 

14 Δζεινληέο 524 0 0 0 0 247 0 0 771 

15 Δμαξηεκέλα απφ ηδφγν θαη δηαδίθηπν άηνκα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Δμαξηεκέλα ή απεμαξηεκέλα απφ νπζίεο άηνκα 0 0 29 0 0 9 0 0 38 
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17 Δπαπεηινχκελνη άζηεγνη 0 0 4 0 0 0 0 0 4 

18 Δππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο 4675 0 876 102 5989 1110 0 0 12752 

19 Ζιηθησκέλνη 8310 15988 4298 9239 7645 8601 93 2570 56744 

20 Ζιηθησκέλνη (άλσ 65εηψλ) ρσξίο Αζθάιηζε Τγείαο 0 14 0 70 0 0 0 0 84 

21 Ζιηθησκέλνη (άλσ 65εηψλ) ρσξίο ζχληαμε (αη. ή 
νηθ.εη.εηζ. θάησ απφ ην εγγπεκέλν φξην ζπλη.) 0 0 0 0 0 44 0 0 44 

22 Κνηλσληθέο Δθζέζεηο, Κνηλσληθά Ηζηνξηθά 12 0 0 0 0 384 0 0 396 

23 Μαζεηέο 0 58 2778 0 1596 284 78 80 4874 

24 Μέιε πνιχηεθλσλ νηθ. (νηθ.εηζ. κεηαμχ 5.900€ θαη 
12.000€) 0 0 0 10 0 49 0 0 59 

25 Μέιε πνιχηεθλσλ νηθ. (νηθ.εηζ. κηθξφηεξν απφ 
5.900€) 0 0 0 0 0 190 0 0 190 

26 Μεηαλάζηεο 8 0 574 0 0 256 0 9 847 

27 Μνλαρηθά άηνκα 0 272 227 0 0 90 0 0 589 

28 Ννηθνθπξηά κε έλαλ εξγαδφκελν 0 0 0 0 0 173 0 0 173 

29 Ννηθνθπξηά ρσξίο θαλέλα εξγαδφκελν 0 0 0 500 300 1625 0 0 2425 

30 Ο κε νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο (αη. ή νηθ.εηζ. 
κηθξφηεξν απφ εγγπεκέλν φξην ζπλη.) 0 204 0 80 0 20 0 0 304 

31 ιεο νη νκάδεο 22569 37693 27922 18522 6353 5349 736 4500 123644 

32 Οξνζεηηθνί 0 0 4 0 0 0 0 0 4 

33 Παηδηά ειηθίαο 0-6 εηψλ 2655 1950 4516 0 3441 947 117 888 14514 
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34 Παηδηά ζχκαηα θαθνπνίεζεο 0 0 0 0 16 0 0 2 18 

35 Παιηλλνζηνχληεο 0 0 78 0 0 0 0 0 78 

36 Πεξηζσξηνπνηεκέλνη (θαη εμ απηψλ ινηπνί) 0 8 1105 25 100 270 80 0 1588 

37 Πεξηζσξηνπνηεκέλνη (ΡΟΜΑ) 0 0 0 0 170 0 0 1361 1531 

38 Πνιχηεθλνη 2 23 114 0 0 187 0 0 326 

39 Πξφζθπγεο θαη αηηνχληεο άζπιν 0 0 33 0 0 0 0 0 33 

40 πληαμηνχρνη 676 35 0 0 167 901 0 0 1779 

41 Σξίηεθλνη 8 31 0 0 0 160 0 0 199 

42 Φνηηεηέο 0 0 0 0 0 34 0 0 34 

43 Φησρνί Δξγαδφκελνη (νηθ.εηζ. κηθξφηεξν απφ 
12.000€) 8681 2818 44207 250 1971 1682 873 81 60563 

44 Φησρνί Δξγαδφκελνη (νηθ.εηζ. κηθξφηεξν απφ 5.900€ 0 12 285 0 0 66 0 0 363 

45 Φησρνί πληαμηνχρνη (νηθ.εηζ. κηθξφηεξν απφ 
12.000€) 26 0 632 0 0 0 0 0 658 

46 Φησρνί πληαμηνχρνη (νηθ.εηζ. κηθξφηεξν απφ 
5.900€) 0 0 137 0 0 73 0 0 210 

47 Φπιαθηζκέλνη/Απνθπιαθηζκέλνη 0 0 9 0 0 9 0 0 18 

48 Φπρηθά Αζζελείο 0 500 0 0 205 24 0 0 524 

ύλνια 54.378 69.219 135.972 30.591 46.597 34.568 3.196 12.986 387.507 

 
Πεγή: social.pepattikis.gr, Ηδία επεμεξγαζία 
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πλεπψο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνχ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ, 
πξνθχπηεη φηη νη σθεινχκελνη ζηηο δνκέο ησλ ΟΣΑ, απνηεινχλ ην 10,12% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
σθεινχκελσλ ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ παξνπζηάδεηαη ζηελ Π.Δ. Κεληξηθνχ Σνκέα 
κε πνζνζηφ 13,21%, ζηελ Π.Δ. Ννηίνπ Σνκέα κε πνζνζηφ 13,06% θαη ζηελ Π.Δ. 
Πεηξαηψο κε πνζνζηφ 10,38%. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ σθεινχκελσλ πνπ έρνπλ 
θαηαγξαθεί φηη εμππεξεηνχληαη κπνξεί ηειηθά λα είλαη κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ 
πξνθχπηεη, θαζψο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη ίδηνη σθεινχκελνη κπνξεί λα 
εμππεξεηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία δνκέο. 

Πίλαθαο 43: Πνζνζηό σθεινύκελσλ επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ πιεζπζκνύ αλά ΠΔ 

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα πλνιηθόο 
Πιεζπζκόο 

Αξηζκόο 
Ωθεινύκελσλ 

Πνζνζηό επί ηνπ 
ζπλόινπ ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο 
Π.Δ. 

Π.Δ. Βφξεηνπ Σνκέα 592.490 54.378 9,18% 

Π.Δ. Νφηηνπ Σνκέα 529.826 69.219 13,06% 

Π.Δ. Κεληξηθνχ Σνκέα 1.029.520 135.972 13,21% 

Π.Δ. Γπηηθνχ Σνκέα 489.675 30.591 6,25% 

Π.Δ. Πεηξαηψο 448.997 46.597 10,38% 

Π.Δ. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 502.348 34.568 6,88% 

Π.Δ. Νήζσλ 74.651 3.196 4,28% 

Π.Δ. Γπηηθήο Αηηηθήο 160.927 12.986 8,07% 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 3.828.434 387.507 10,12% 
 

Πεγή:social.pepattikis.gr,Ηδία επεμεξγαζία 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζηηο δνκέο ησλ Γήκσλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο εμππεξεηνχληαη 387.507 άηνκα. Απφ απηνχο, ζρεδφλ ην έλα 
ηξίην (123.644 άηνκα), δπζηπρψο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα θαηαγξαθνχλ μερσξηζηά 
ζηηο νκάδεο ησλ σθεινχκελσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, αιιά δειψζεθαλ 
ζπγθεληξσηηθά ζε κία. Απηφ ζεκαίλεη πσο γηα έλα κεγάιν αξηζκφ σθεινχκελσλ  δελ 
ππάξρεη δπλαηφηεηα εμαγσγήο θξίζηκσλ γηα ηελ έξεπλα ζπκπεξαζκάησλ. 

Απφ ηελ νκαδνπνίεζε ινηπφλ ησλ ππφινηπσλ 263.863 σθεινχκελσλ πξνθχπηεη φηη 
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθνξά θπξίσο ηνπο θησρνύο εξγαδόκελνπο (νηθ.εηζ. 
κηθξόηεξν από 12.000€)κε πνζνζηφ 23,09%, ηνπο ειηθησκέλνπο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θησρώλ ζπληαμηνύρσλκε πνζνζηφ 22,56% θαη ηα 
αλήιηθα παηδηά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηώλ ειηθίαο 0-6 εηώλ κε 
πνζνζηφ 14,03%. Οη ζεκαληηθφηεξεο νκάδεο ησλ σθεινχκελσλ ησλ δνκψλ 
απνηππψλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Αλαιπηηθά νη πίλαθεο ησλ νκάδσλ ησλ 
σθεινχκελσλ αλά Γήκν θαη Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα. 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   208 

 

ρήκα 70:   Κπξηόηεξεο νκάδεο σθεινύκελσλ δνκώλ ΟΣΑ ζηελ Πεξηθέξεηα 

 
Πεγή:social.pepattikis.gr,Ηδία επεμεξγαζία 

4.6.5 Απασχολούμενοι ανά ειδικότηταστις δομές των ΟΣΑ στην 

Περιφέρεια Αττικής 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο 
απαζρνινχκελνπο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο πνπ δηαζέηνπλ νη Γήκνη, έηζη φπσο 
απνηππψλνληαη ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ. Ζ θαηαγξαθή ησλ απαζρνινχκελσλ αλά 
εηδηθφηεηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε σο πξνο ην ζχλνιν ησλ 
απαζρνινχκελσλ, αθνχ αθνξά ηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ 48 απφ ηνπο 66 Γήκνπο 
θαη φρη γηα φιεο ηηο δνκέο, αιιά είλαη θαηαηνπηζηηθή σο πξνο ηελ απνηχπσζε ησλ 
εηδηθνηήησλ ησλ απαζρνινχκελσλ ησλ δνκψλ. Απφ ηα θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ζηε 
βάζε δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ είλαη 
2.860 άηνκα θαη αληηζηνηρνχλ ζε 98 εηδηθφηεηεο. 

Οη βαζηθφηεξεο εηδηθφηεηεο ησλ απαζρνινχκελσλ είλαη ινγηθφ λα είλαη ζπλπθαζκέλεο 
κε ηα βαζηθά είδε δνκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο Γήκνπο, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ 
ζηελ παξάγξαθν 4.6.3. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαζρνινχκελσλ αθνξά ηνπο Οηθ. 
Βνεζνύο θαη γεληθφηεξα ην Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό κε πνζνζηφ 17,47%, ηνπο/ηηο 
Βξεθνλεπηνθόκνπο θαη ηνπο Βνεζνχο απηψλ κε 17,20%, ην Γηνηθεηηθό 
Πξνζσπηθό κε πνζνζηφ 12,80% θαη ηνπο Κνηλσληθνύο Λεηηνπξγνύο θαη 
Κνηλσληνιόγνποκε πνζνζηφ 10,08%. ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη νη 
βαζηθφηεξεο εηδηθφηεηεο απαζρνινχκελσλ ησλ δνκψλ. 

22,56

23,09

14,03

12,18

8,17

6,09

4,15 1,18

0,91
0,28

7,33

Ομάδεσ Ωφελουμζνων

Ηλικιωμζνοι & Φτωχοί 
υνταξιοφχοι

Φτωχοί Εργαηόμενοι

Ανιλικα παιδιά & παιδιά 0-6 ετών

Άποροι

Αναςφάλιςτοι

ΑΜΕΑ

Άνεργοι

Περικωριοποιθμζνοι

Νοικοκυριά χωρίσ κανζνα 
εργαηόμενο
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ρήκα 71:   Κπξηόηεξεο νκάδεο απαζρνινύκελσλ ησλ δνκώλ ΟΣΑ ζηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο 

 

4.6.6 Ωφελούμενοι σε δομές άλλων φορέων εκτός ΟΣΑ 

Αληίζηνηρα κε ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηηο δνκέο ησλ Γήκσλ ζηε δηαδηθηπαθή βάζε 
δεδνκέλσλ (www.socialattica.gr) απνθαζίζηεθε ε θηλεηνπνίεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζηε 
ραξηνγξάθεζε θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Δλεκεξψζεθαλ νη   
ζεκαληηθφηεξνη θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, φπσο νη 
ζχιινγνη, νη Μ.Κ.Ο., ηα Ηδξχκαηα, Φνξείο Τγείαο θ.α. Δπίζεο έγηλαλ ζηνρεπκέλα 
θάπνηεο επηηφπηεο επηζθέςεηο κε θάπνηνπο εμ΄απηψλ. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο είραλ 
σο απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε είθνζη ελλέα (29) θνξέσλ εθ ησλ νπνίσλ ζε 
πξψηε θάζε νη δέθα (10) θηλεηνπνηεζήθαλ άκεζα θαη ππέβαιαλ ζηνηρεία γηα ηηο 
δνκέο πνπ δηαζέηνπλ.  ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη νη ηα ζηνηρεία γηα 
ηηο δνκέο θαη ηνπο σθεινχκελσλ ησλ δέθα θνξέσλ πνπ θηλεηνπνηήζεθαλ. 

Πίλαθαο 44: Γνκέο θαη σθεινύκελνη ησλ ινηπώλ Κνηλσληθώλ Φνξέσλ 

17%

17%

13%
10%

8%

7%

4%

3%

3% 3%
2%

13%

Ειδικότθτεσ Απαςχολοφμενων
Οικ. Βοθκοί & Βοθκθτικό 
Προςωπικό
Βρεφονθπιοκόμοι

Διοικθτικό Προςωπικό

Κοινωνικοί Λειτουργοί & 
Κοινωνιολόγοι
Ιατροί όλων των ειδικοτιτων & 
Λοιπά παραϊατρικά επαγγζλματα
Εκελοντζσ

Μάγειρεσ

Ψυχολόγοι

Νοςθλευτζσ

Νθπιαγωγοί

Α/Α ΦΟΡΔΑ 
ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ ΑΝΑ ΔΗΓΟ ΓΟΜΩΝ 

Δίδνο Γνκήο Ωθε/λνη Δίδνο Γνκήο Ωθε/λνη Δίδνο Γνκήο Ωθε/λνη 

1 

PR.A.K.S.I.S 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ 

ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΖ 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

Αλνηθηφ Κέληξν 
Ζκεξήζηαο 
Τπνδνρήο 

Αζηέγσλ άζηεγνη 

1.980         

2 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ 
ΣΑΤΡΟ 

Κέληξν 
Φπρνθνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο  
785 Ξελψλεο, 

Τπλσηήξηα 520 
Πξνγξάκκαηα 

Κνηλσληθήο 
Έληαμεο 

528 

3 ΔΝΧΖ ΠΟΛΤΣΔΚΝΧΝ 
ΑΘΖΝΧΝ 

Παξνρή 
ηξνθίκσλ  

12.952         

4 

ΤΛΛΟΓΟ 
ΤΜΠΑΡΑΣΑΖ 
ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ  Ο 

ΟΝΖΗΜΟ 

Φπιαθηζκέλνη - 
απνθπιαθηζκέλνη 700         

http://www.socialattica.gr/
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Πεγή:social.pepattikis.gr,Ηδία επεμεξγαζία 

Σν ζχλνιν ησλ σθεινχκελσλ πνπ εμππεξεηνχληαη ζηηο δνκέο ησλ ινηπψλ 
θνηλσληθψλ θνξέσλ είλαη 98.871 άηνκα. Οη πεξηζζφηεξνη σθεινχκελνη (41.750 
άηνκα) αλήθνπλ ζηηο Γνκέο Φπρηθήο Τγείαο, Τπνζηήξημεο θαη πκβνπιεπηηθήο ησλ 
Γηαηξώλ ηνπ Κόζκνπ.   Αθνινπζνχλ νη δνκέο ίηηζεο θαη Τγηεηλήο ηεο Αζηηθήο κε 
Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο Πξνιεςηο κε 17.416 σθεινχκελνπο θαη νη Γνκέο παξνρήο 
ηξνθίκσλ ηεο Έλσζεο Πνιπηέθλσλ Αζελψλ κε 12.952 σθεινχκελνπο. Σέινο, είλαη 
ζεκαληηθφο ν αξηζκφο ησλ ζπλνιηθά 2.500 αζηέγσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
αληίζηνηρεο δνκέο ηνπ  PR.A.K.S.I.S θαη ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ. 

4.6.7 Πληθυσμός Ρομά στην Περιφέρεια Αττικής 

Ο πιεζπζκφο ησλ Ρνκά ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε εθηίκεζε ηνπ δηθηύνπ ROM 
αλέξρεηαη ζηα 250.000 άηνκα. Ο αξηζκφο απηφο φκσο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 
αθξηβήο, ιφγσ ησλ αζηηθνδεκνηηθψλ εθθξεκνηήησλ ησλ Ρνκά. Σν ζπκβνχιην ηεο 
Δπξψπεο εθηηκά ηνλ αξηζκφ ηνπο ζηελ Διιάδα ζε 80.000 - 150.000 άηνκα. 

Ζ Διιάδα ππήξμε έλαο βαζηθφο ζηαζκφο γηα ηε δηαζπνξά ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ 
Δπξψπε θαη έλαο ηφπνο δηακνλήο, φπνπ δελ παξαηεξήζεθαλ δησγκνί, ζαλαηψζεηο ή 
λνκνζεηηθέο απαγνξεχζεηο ζε ζρέζε κε ηε γιψζζα ή ηελ θνπιηνχξα ηνπο, φπσο 
παξαηεξήζεθαλ ζε άιιεο ρψξεο κε απνθνξχθσκα ηε γελνθηνλία απφ ην Γ‟ Ράηρ. 

Χζηφζν, νη κε Σζηγγάλνη (Γθαηδέ)22 αγλνψληαο ηελ ηζηνξία, ηα ήζε, ηα έζηκα, θαη ηνπο 
θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε δσή ησλ Σζηγγάλσλ, ηνπο αληηκεησπίδνπλ κε θαρππνςία, 
ηνπο επηθξίλνπλ γηα ηνλ ηξφπν ηεο δσήο ηνπο, ελψ ζπρλά πηνζεηνχλ κηα θνιθινξηθή ή 
θηιαλζξσπηθή ζηάζε απέλαληί ηνπο. 

Οη Σζηγγάλνη ηεο Διιάδαο, αλήθνπλ ζηνπο ΡΟΜΑ 23 κε αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο 
κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, ραξαθηεξίδνληαη γηα νξηζκέλα θνηλά θαη δσηηθά ζηνηρεία ηεο 
θνπιηνχξαο ηνπο, πνπ δηαηεξνχληαη θαη αλαπαξάγνληαη απφ γεληά ζε γεληά. 

                                                
22 ΓΚΑΣΕΔ Γηεζλήο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Σζηγγάλνπο γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ 
κε Σζηγγάλσλ 
23  ΡΟΜΑ Γηεζλήο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ Σζηγγάλσλ 
(απηνπξνζδηνξηζκφο) 

5 ΑΠΟΣΟΛΖ 

Γνκέο Φπρηθήο 
Τγείαο, 

Τπνζηήξημεο, 
πκβνπιεπηηθήο 

19 

ΚΓΑΠ (Κέληξα 
Γεκηνπξγηθήο 
Απαζρφιεζεο 

Παηδηψλ) 

325 
Πξνγξάκκαηα 

Κνηλσληθήο 
Έληαμεο 

225 

6 
ΑΣΗΚΖ ΜΖ 

ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΗ 

ίηηζε & Τγηεηλή 17.416         

7 
ΓΗΑΣΡΟΗ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ 

Κνηλσληθφ 
Ηαηξείν  

41.750         

8 
EQUAL SOCIETY - 

ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΗΧΝ 
ΔΤΚΑΗΡΗΧΝ 

Γνκέο άκεζεο 
θαηαπνιέκεζεο 

ηεο θηψρεηαο  
7.361 πκβνπιεπηηθφ 

Κέληξν  600     

9 
ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΖΜΟΤ 
ΜΑΡΑΘΧΝΑ 

Γξαθείν 
Γηακεζνιάβεζεο  8.707 Γεκνηηθφο 

Λαραλφθεπνο 1.547     

10 UNESCO 
Γνκέο άκεζεο 

θαηαπνιέκεζεο 
ηεο θηψρεηαο  

3.456         

ύλνιν σθεινύκελσλ 98.871 
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Ζ γιψζζα πνπ νκηινχλ κεηαμχ ηνπο είλαη ε Ρνκαλί (βαζηθφο κεραληζκφο άκπλαο γηα 
ηε δηαηήξεζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπο απέλαληη ζηε κε ηζηγγάληθε θνηλσλία), ελψ κε 
ηνπο κε Σζηγγάλνπο ζπλνκηινχλ ζηελ Διιεληθή. 

Οη Έιιελεο Σζηγγάλνη είλαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη 
θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ Μνπζνπικάλνη (θπξίσο απηνί πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή 
ηνπ Βνηαληθνχ ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε). 

Ππξήλαο ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο είλαη ε νηθνγέλεηα, ε νπνία είλαη εθηεηακέλε 
παηξηαξρηθή κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ελδνγακία. 

Οη πξνζπάζεηεο ηεο πνιηηείαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, έθαλαλ 
ζαθή ηελ πξφζεζε γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, δελ θαηάθεξαλ φκσο λα ηα 
αληηκεησπίζνπλ ζην βαζκφ πνπ φθεηιαλ. Ζ θνηλσληθή έληαμε, ε ηζφηηκε ζπλχπαξμε 
θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ Ρνκά παξακέλεη θαη ζήκεξα ζέκα, πνπ 
ε Διιεληθή πνιηηεία θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. 

Δθπαίδεπζε 

Ο βαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ, κε φζα απηφο 
ζπλεπάγεηαη θαη ζε φπνηεο αηηίεο θαη αλ νθείιεηαη, είλαη ηδηαίηεξα πςειφο γηα ηελ 
ζεκεξηλή επνρή. 

χκθσλα κε παιαηφηεξα ζηνηρεία ηνπ Ο.Π.Γ γηα ηνπο Ρνκα, ,ν νξγαληθφο 
αλαιθαβεηηζκφο (δελ πήγαλ θαζφινπ ζρνιείν) θαη κάιηζηα ζε άηνκα παξαγσγηθήο 
ειηθίαο (18-50 εηψλ) πξνζεγγίδεη ην 60%, ελψ ν ιεηηνπξγηθφο αλαιθαβεηηζκφο 
(παξαθνινχζεζαλ κεξηθέο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ) θηάλεη πεξίπνπ ην 22%. Απφ ην 
ππφινηπν πνζνζηφ αξθεηνί έρνπλ απνιπηήξην Γεκνηηθνχ, ελψ ειάρηζηνη ηειείσζαλ 
Γπκλάζην-Λχθεην θαη πνιχ πην ιίγνη πξνρψξεζαλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σν 
πνζνζηφ δε ησλ αλαιθαβήησλ ζηηο κεγάιεο ειηθίεο, ζηηο γπλαίθεο, ζηνπο κφληκα 
εγθαηεο. Καη απηφ είλαη έλα γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 
πξφζβαζεο ζηηο απνιαβέο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ζηε δηεθδίθεζε ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπο αιιά θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

Απαζρόιεζε 

Ζ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ζήκεξα επηθεληξψλεηαη ζην γπξνινγηθφ εκπφξην 
32,4% θπξίσο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, ζηε γεσξγία (εξγάηεο γεο, αγξφηεο) 28% ζε 
πεξηνρέο κε αλάπηπμε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ελψ νξηζκέλνη αζρνινχληαη κε ηε 
κνπζηθή (νξγαλνπαίρηεο) 3,5%, έλα κηθξφ πνζνζηφ 6% είλαη ηδηνθηήηεο 
επηρεηξήζεσλ, κεξηθνί εξγάδνληαη σο ξαθνζπιιέθηεο, παιηαηδήδεο θαη ειάρηζηνη σο 
αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ζε εμαξηεκέλε εξγαζία 

Ζ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ βξίζθεηαη ζε κηα θξίζηκε θακπή θαη 
ζ‟απηφ επηδξνχλ: 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπο πνπ 
θαιχπηνληαλ απφ ηα παξαδνζηαθά ηνπο επαγγέικαηα. 

 Ζ δηακφξθσζε ηδηφκνξθσλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απφ 
ηελ αζξφα είζνδν νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. 

 Ζ έιιεηςε εηδηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν εμαηηίαο 
ηνπ νπνίνπ κεηψλνληαη νη δπλαηφηεηεο απφθηεζεο θάπνηαο εηδηθφηεηαο ή ηέρλεο 
θπξίσο ζηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ παξαγσγή. 

 Ζ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ 
επηθξαηεί ζηε ρψξα ιφγσ ηεο θξίζεο. 

ηέγαζε 

Σν ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα ησλ Σζηγγάλσλ είλαη ίζσο απφ ηα πην ζεκαληηθά 
πξνβιήκαηα θαη αηηηάηαη γηα κηα ζεηξά άιισλ πξνβιεκάησλ. 
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Με βάζε ηελ ηππνινγία απφ ηε κειέηε ηεο ΓΔΠΟ ην 1999, νη γεληθνί ηχπνη ρψξσλ 
δηακνλήο είλαη νη εμήο: 

 Ακηγείο θαηαπιηζκνί ζε κφληκε ζέζε (παξαπήγκαηα, θαιχβηα, ηζαληίξηα θηι.) κε 
κφληκε ή επνρηθή ρξήζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηεγνξία κφληκνπ ραξαθηήξα θαηνηθίαο 
φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα νμχηεξα πξνβιήκαηα, δεδνκέλνπ φηη νη ακηγείο 
θαηαπιηζκνί βξίζθνληαη ζπρλά ζε ζέζεηο αθαηάιιειεο ή θαη επηθίλδπλεο γη‟ απηήλ ηε 
ρξήζε (ζέζεηο πνπ πιεκκπξίδνπλ ιφγσ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ – ζηηο φρζεο 
πνηακψλ, θηι., θαηνιηζζαίλνπλ, δηαξξένληαη απφ αλνηρηνχο απνρεηεπηηθνχο 
αγσγνχο, βξίζθνληαη θνληά ζε αζχκβαηεο κε ηελ θαηνηθία ρξήζεηο, φπσο 
ρσκαηεξέο, ζθαγεία, θηι.), ζηεξνχληαη νπνηαζδήπνηε ππνδνκήο χδξεπζεο, 
ειεθηξνδφηεζεο ή απνρέηεπζεο, ελψ ηα θαηαιχκαηα δελ εμαζθαιίδνπλ νχηε ηνπο 
ζηνηρεηψδεηο φξνπο πγηεηλήο δηαβίσζεο. 

 Ακηγείο θαηαπιηζκνί ζε ζέζε πνπ κεηαθηλείηαη ζηα φξηα κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο 
κε κφληκε ή επνρηθή ρξήζε. Οη πεξηπηψζεηο απηέο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα 
αληίζηνηρα ή θαη νμχηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία, ελψ ε κεηαθίλεζε ηεο 
ζέζεο πηζαλφλ ππνδειψλεη πην πξφζθαηε δηαδηθαζία εδξαηνπνίεζεο ή/ θαη 
κηθξφηεξν βαζκφ θνηλσληθήο απνδνρήο. 

 Μηθηνί θαηαπιηζκνί – ζπγθξνηεκέλεο γεηηνληέο πνπ θαηνηθνχληαη απνθιεηζηηθά ή 
ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ, φπνπ ζπλππάξρνπλ ζπίηηα θαη 
θαηαιχκαηα πην πξφρεηξεο κνξθήο κε κφληκε, ζπλήζσο, ρξήζε. Πξφθεηηαη, 
ζπλήζσο, γηα πην καθξφρξνλε εγθαηάζηαζε θαηαπιηζκψλ πνπ βαζκηαία 
κεηεμειίζζνληαη ζε γεηηνληέο, ζπρλά απζαίξεηεο, φπνπ θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθά 
ζηεγαζηηθά πξνβιήκαηα ζην ζχλνιν ησλ πξφρεηξσλ θειπθψλ θαη ζε αξθεηά 
κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπηηηψλ. 

 Γεηηνληέο – ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εληαγκέλεο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, θαηνηθνχληαη 
απνθιεηζηηθά ή ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ θαη 
ζπγθξνηνχληαη απφ ζπίηηα. Πξφρεηξα θαηαιχκαηα, αλ ππάξρνπλ, είλαη ζπνξαδηθά. 
Καηά πεξίπησζε θαηαγξάθνληαη νμχηαηα ζηεγαζηηθά πξνβιήκαηα. Οη γεηηνληέο 
απηέο αληηκεησπίδνπλ ζπρλά πξνβιήκαηα πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο, φπσο θαη 
άιιεο αληίζηνηρεο ππνβαζκηζκέλεο γεηηνληέο πνπ δελ θαηνηθνχληαη απφ 
Σζηγγάλνπο. 

 πκβαηηθέο θαηνηθίεο ή δηακεξίζκαηα, δηάζπαξηα ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ, ζπρλά ζε 
ππνβαζκηζκέλα ηκήκαηά ηνπ, φπνπ ελδέρεηαη λα θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθά 
νηθηζηηθά πξνβιήκαηα. 

Οη Σζηγγάλνη επηζπκνχλ ζηαζεξή ζηέγε θαη απηφ ην επηδηψθνπλ αθφκε θαη κε κφληκε 
δηακνλή ζε θαηαπιηζκνχο πνπ ζηήλνπλ ζηα φξηα ησλ πφιεσλ ή αθφκε θαη έμσ απφ 
ηνπο αζηηθνχο ηζηνχο. Έηζη, ζήκεξα παξαηεξείηαη φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηνπ 
πιεζπζκνχ είλαη κφληκα εγθαηαζηεκέλνη θπξίσο ζε ζπίηηα θαη ινγφηεξν ζε 
θαηαπιηζκνχο. Έλαο κηθξφο αξηζκφο ηζνθαηαλέκεη ην ρξφλν δηακνλήο ζε δχν θπξίσο 
πεξηνρέο θαη έλα ειάρηζην πνζνζηφ είλαη ζπλερψο κεηαθηλνχκελνη. 

Αληηθείκελν ηεο θαηαγξαθήο 

Ζ δεκηνπξγία ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο, έρεη ζέζεη σο 
ζηφρνπο ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε θαηαγξαθή ησλ Ρνκά ζηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο, ηελ απνηχπσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ησλ αηηηψλ πνπ 
νδεγνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηεο ζηνλ απνθιεηζκφ. Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ έρεη 
ζαλ ζηφρν ηελ δηακφξθσζε ηεο πιεξέζηεξεο εηθφλαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ Ρνκά πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε φζν ην δπλαηφλ 
κεγαιχηεξε θαη πην ζηνρεπφκελε παξέκβαζε είηε αλ νηθηζκφ είηε αλά Γήκν θαη 
Γεκνηηθή ελφηεηα ζηα φξηα ηνπ νπνίν δηαβηνχλ Ρνκά.  

Βάζε απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ Ρνκά, απεηέιεζε ν ρψξνο 
δηακνλήο θαη εγθαηάζηαζήο ηνπο. ηε βάζε απηή, αλαδεηήζεθαλ ηα πνηνηηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ, ζέηνληαο σο 
πξνηεξαηφηεηεο ηνπο ηνκείο παξέκβαζεο φπσο νξίδνληαη απφ ηελ ΔΔ θαη ηελ Δζληθή 
ηξαηεγηθή. Δηδηθφηεξα, ε αλαδήηεζε επηθεληξψζεθε ζηνπο ηνκείο ζηέγαζεο, 
εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο, θαζψο θαη νξηδφληησλ ζεκάησλ 
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηζφηεηα θαη ηελζπκκεηνρηθφηεηα. Ζ πξνζέγγηζε απηή 
απνηππψλεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 
δηαθξηηψλ θνηλνηήησλ.  

Πξνβιήκαηα & Αλάγθεο 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ ζα πξνηαζνχλ ζα 
πξέπεη λα αλαθεξζνχλ: 

 Οη ειιείςεηο ζηνηρεησδψλ έξγσλ ππνδνκήο (χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, νδνπνηίαο 
ειεθηξνδφηεζεο) πνπ θαζηζηνχλ ηνπο ηφπνπο δηακνλήο, ρψξνπο αθαηάιιεινπο 
γηα ηε δηαβίσζε ησλ αλζξψπσλ θαη εζηίεο πηζαλήο κφιπλζεο γηα ηηο γχξσ 
πεξηνρέο θαη επηθίλδπλνπο γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα 

 Ζ έιιεηςε ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ 

 Ζ αλππαξμία ειεχζεξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ζπζζψξεπζε απνξξηκκάησλ 
ζηνπο ειάρηζηνπο ππάξρνληεο, ιφγσ κε ζπλερνχο απνθνκηδήο ηνπο 

 Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην θάςηκν ησλ 
θαισδίσλ ζηνλ θαηαπιηζκφ θαη ηελ αλεμέιεγθηε απφζεζε ζθνππηδηψλ  

 Σα απμαλφκελα θξνχζκαηα παξαβαηηθφηεηαο, εζηηαζκέλα ζηηο θινπέο, ζσκαηηθέο 
βιάβεο, ηεο επαηηείαο αλειίθσλ εμαηηίαο ηεο αλέρεηαο. 

 Ζ αλεπαξθήο δεκφζηα ζπγθνηλσλία γηα ηελ πξφζβαζε ζηνλ νηθηζκφ. 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκό ησλ Ρνκά 

Γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Ρνκά ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη γηα ηελ 
θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ γεληθψλ αλαγθψλ ηνπο, δεηήζεθε ε βνήζεηα 
θαη ε ζπλεξγαζία αλζξψπσλ θαηάιιεισλ, νη νπνίνη λα έρνπλ επίγλσζε φισλ ησλ 
ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλφηεηα. ην πιαίζην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κία 
ζπλάληεζε ζηα γξαθεία ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε εθπξνζψπνπο ηνπ «Γηθηχνπ ΡΟΜ» φπνπ 
καο δφζεθε κία ζεηξά απφ παιαηφηεξεο έξεπλεο, θαζψο ππήξμε θαη επηθνηλσλία κε 
ηελ Έλσζε  Διιήλσλ Σζηγγάλσλ Γηακεζνιαβεηψλ & πλεξγαηψλ. Δπίζεο, καο 
γλσζηνπνηήζεθαλ θαη ζηνηρεία γηα ην «Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ Ρνκά» ηνπ 
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Παξαθάησ απνηππψλεηαη ε εηθφλα  πνπ 
ππάξρεη ζήκεξα ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο φζν αλαθνξά ηελ θνηλφηεηα ησλ Ρνκά, 
φπσο απηή πξνθχπηεη κέζα απφ δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο θαη απφ ηελ 20εηή 
εκπεηξία ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζην πεδίν δξάζεο, αθνχ πνηέ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη 
γίλεη επίζεκε θαηαγξαθή γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ Σζηγγάλσλ. 

ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο ν πιεζπζκφο ησλ Ρνκά εθηηκάηαη πεξίπνπ ζε 33.170 
άηνκα. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ν εθηηκψκελνο πιεζπζκφο ησλ 
Ρνκά ζηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο. 

Πίλαθαο 45: Πιεζπζκόο ΡΟΜΑ ζηνπο Γήκνπο  ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

 

Α/Α 
Γήκνο Πιεζπζκόο 

ΡΟΜΑ 

1 Γήκνο Αζελαίσλ 1.500 

2 Γήκνο Αγίαο Βαξβάξαο 6.000 

3 Γήκνο Αηγάιεσ 1.000 
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4 Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ - Κακαηεξνχ 750 

5 Γήκνο Ηιίνπ 2.000 

6 Γήκνο Πεηξνχπνιεο 120 

7 Γήκνο Πεξηζηεξίνπ 800 

8 Γήκνο Αραξλψλ 3.000 

9 Γήκνο Φπιήο 6.500 

10 Γήκνο Πεηξαηψο 1.000 

11 Γήκνο Κνξπδαιινχ 350 

12 Γήκνο Νίθαηαο  - Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε 250 

13 Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο 200 

14 Γήκνο Παιιήλεο 350 

15 Γήκνο Κξσπίαο 900 

16 Γήκνο πάησλ 700 

17 Γήκνο Υαιαλδξίνπ 400 

18 Γήκνο αιακίλαο 250 

19 Γήκνο Μεγάξσλ 1.800 

20 Γήκνο Μάλδξαο - Δηδπιιίαο 200 

21 Γήκνο Διεπζίλαο 600 

22 Γήκνο Αζπξφππξγνπ 4.500 

 ύλνιν  33.170 

Πεγή: Έλσζε Διιήλσλ Σζηγγάλσλ Γηακεζνιαβεηψλ & πλεξγαηψλ 

Γήκνο Αζελαίσλ 

ην Γήκν Αζελαίσλ ππάξρνπλ ηζηγγάλνη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Βνηαληθνχ θαη ζηνλ 
Κνισλφ. Ο πιεζπζκφο εθηηκάηαη φηη ζηνΒνηαληθφ είλαη πεξίπνπ 800 άηνκα. 
Καηνηθνχλ ζε ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίεο είηε ζε παξαπήγκαηα (πξφρεηξνπο 
θαηαπιηζκνχο ), δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά, απαζρνινχληαη θπξίσο 
κε ηελ πεξηζπιινγή ζηδήξσλ θαη δελ ππάξρεη ζπιινγηθή δξάζε ζηελ πεξηνρή. 
ηεξνχληαη βαζηθψλ αγαζψλ θαη ππάξρνπλ κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 
ζηέγαζε, ηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ Τγεία . ηελ πεξηνρή ππάξρεη 
κεγάινο αξηζκφο Σζηγγάλσλ κεηαλαζηψλ ( θπξίσο απφ Αιβαλία , Βνπιγαξία ), θαη ε 
πξφζβαζε δελ είλαη εχθνιε . 

Ο πιεζπζκφο εθηηκάηαη φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνισλνχ είλαη πεξίπνπ 500-800 άηνκα 
Καηνηθνχλ είηε ζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο είηε ζε ελνηθηαδφκελεο δηάζπαξηνη κέζα ζηνλ 
θνηλσληθφ ηζηφ ηεο πφιεο, έρνπλ πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά  θαη δελ ππάξρεη 
ζπιινγηθή δξάζε, Απαζρνινχληαη θπξίσο κε ην εκπφξην ινπινπδηψλ , ζε ιατθέο 
αγνξέο, ζηελ πεξηζπιινγή ζηδήξσλ, θ.α. Σαζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα αθνξνχλ ηελ 
Απαζρφιεζε θαη ηελ Δθπαίδεπζε (εκθαλίδεηαη κεγάιε ζρνιηθή δηαξξνή ε δηαθνπή 
ηεο θνίηεζεο ηδηαίηεξα ζηα θνξίηζηα ζην Γπκλάζην). ηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηείηαη 
εθηφο απφ ην Παλεπηζηήκην θαη ην Ίδξπκα ηεο θ. Λαηκνχ ε '' Κηβσηφο ''. 

Γήκνο Αγίαο Βαξβάξαο 

ην Γήκν Αγίαο Βαξβάξα  ππάξρεη κεγάιε θνηλφηεηα Σζηγγάλσλ, πεξίπνπ 6000 
άηνκα. Οη ηζηγγάλνη θαηνηθνχλ ζε θαηνηθίεο είηε ηδηφθηεηεο είηε ελνηθηαδφκελεο 
δηάζπαξηνη κέζα ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο πφιεο, έρνπλ πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά 
αγαζά θαη απαζρνινχληαη θπξίσο κε ην εκπφξην είηε ζηαηηθφ (θαηαζηήκαηα) είηε 
γπξνινγηθφ. Ο πιεζπζκφο δελ είλαη κεηαθηλνχκελνο, κε ην 95% απηψλ λα 
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είλαη  δεκφηεο ηνπ Γήκνπ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία 
40 ρξφληα ππάξρεη εθπξνζψπεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην (ζήκεξα ππάξρνπλ 3 
Γεκνηηθνί χκβνπινη). ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο έρνπκε 99,9% ηαθηηθή θνίηεζε 
ζην Νεπηαγσγείν - Γεκνηηθφ, ελψ ε ζρνιηθή δηαξξνή εκθαλίδεηαη ζην Γπκλάζην κε 
πνζνζηφ ηεο ηάμεο 20-30 % θαη ζην Λχθεην κε ην ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ. Κάζε ρξφλν 
έρνπκε ηνπιάρηζηνλ έλα 10% πνπ εηζάγνληαη ζε ΑΔΗ –ΣΔΗ. Κχξην πξφβιεκα είλαη ε 
απαζρφιεζε θπξίσο ζηηο γπλαίθεο θαη ζηνπο λένπο. 

Γήκνο Αηγάιεσ 

ην Αηγάιεσ ζπλαληάκε ηζηγγάλνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, αιιά θαη ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. Ο πιεζπζκφο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζε 1000 άηνκα, νη 
νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά θαη βξίζθνληαη κέζα ζηνλ θνηλσληθφ 
ηζηφ ηεο πφιεο. Δίλαη δεκφηεο πξνεξρφκελνη απφ ηηο έξξεο θαη ηε Νηγξίηα, έρνπλ 
νξγαλσκέλε ζπιινγηθή δξάζε θαη δελ απνδέρνληαη φηη είλαη ηζηγγάλνη. 
Απαζρνινχληαη θπξίσο κε κηζζσηέο εξγαζίεο ή είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θ.α.. 

Γήκνο Αγίσλ Αλαξγύξσλ - Κακαηεξνύ 

ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο ζπλαληάκε Σζηγγάλνπο πνπ θαηνηθνχλ κέζα ζηα φξηα ηνπ 
δήκνπ θαηνηθνχλ  δηάζπαξηνη κέζα ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο πφιεο, είηε ζε ηδηφθηεηεο 
θαηνηθίεο είηε ζε ελνηθηαδφκελεο.  Ο πιεζπζκφο εθηηκάηαη ζε 300 - 500 άηνκα, νη 
νπνίνη απαζρνινχληαη κε ην εκπφξην, ηηο ιατθέο αγνξέο θ.α.. Γελ ππάξρεη ζπιινγηθή 
δξάζε. Κχξηα πξνβιήκαηα είλαη ε απαζρφιεζε θαη ε εθπαίδεπζε .ην Κακαηεξφ  ν 
πιεζπζκφο εθηηκάηαη 300 - 400 άηνκα. Οη θάηνηθνη δνπλ ζε ηδηφθηεηεο είηε 
ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίεο, έρνπλ πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη 
απαζρνινχληαη κε δηάθνξεο κηζζσηέο εξγαζίεο, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θ.α. 
Τπάξρεη ζπιινγηθή δξάζε θαη εθπξνζψπεζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Κχξην 
πξφβιεκα ε Απαζρφιεζε. 

Γήκνο Ηιίνπ 

ην „Ίιηνλ νη Σζηγγάλνη επίζεο θαηνηθνχλ δηάζπαξηνη δνπλ ζε ηδηφθηεηεο είηε 
ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίεο, έρνπλ πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη 
απαζρνινχληαη κε δηάθνξεο κηζζσηέο εξγαζίεο, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θ.α. 
Τπάξρεη ζπιινγηθή δξάζε θαη εθπξνζψπεζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ο πιεζπζκφο 
εθηηκάηαη πεξίπνπ ζε 1500- 2500 άηνκα. Κχξην πξφβιεκα ε Απαζρφιεζε  

Γήκνο Πεηξνύπνιεο 

ην Γήκν Πεηξνχπνιεο νη ηζηγγάλνη θαηνηθνχλ δηάζπαξηνη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, θαη 
έρνπλ πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. Ο πιεζπζκφο ηνπο πεξίπνπ 
αλέξρεηαη ζε 100-150 άηνκα. Γελ ππάξρεη ζπιινγηθή Γξάζε θαη θχξην πξφβιεκα 
απνηειεί ε ην ζέκα ηεο απαζρφιεζεο. 

Γήκνο Πεξηζηεξίνπ 

ην Πεξηζηέξη νη ηζηγγάλνη θαηνηθνχλ δηάζπαξηνη ζηα φξηα ηνπ δήκνπ θαη έρνπλ 
πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά θαη ζε ππεξεζίεο. Γηαβηνχλείηε ζε ελνηθηαδφκελεο 
θαηνηθίεο είηε ζε ηδηφθηεηεο, δελ ππάξρεη ζπιινγηθή δξάζε θαη ν πιεζπζκφο εθηηκάηαη 
πεξίπνπ 800- 1000 άηνκα., Απαζρνινχληαη κε κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη κε ηηο ιατθέο 
αγνξέο θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Εσήο. Σα θχξηα πξνβιήκαηα αθνξνχλ ηελ 
απαζρφιεζε θαη ηελ Δθπαίδεπζε . 

Γήκνο Αραξλώλ 

ην Γήκν Αραξλψλ ζπλαληάκε ηζηγγάλνπο ζε 4 πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. ηελ 
πεξηνρή Απιίδα νη ηζηγγάλνη θαηνηθνχλ ζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο ε παξαπήγκαηα θαη 
απαζρνινχληαη κε κηζζσηέο ππεξεζίεο, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ζηελ νηθνδνκή, 
ζηηο ιατθέο αγνξέο , σο κηθξνπσιεηέο θ.α. Βξίζθνληαη ζηελ άθξε ηνπ θνηλσληθνχ 
ηζηνχ ηεο πφιεο θαη ηνπο φπνπ ηνπο ρσξίδεη ην ξέκα ηεο Δζραηίαο απφ ηελ πεξηνρή 
ηνπ Εεθπξίνπ. Έρνπλ ζρεηηθή πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά, ελψ ζηελ πεξηνρή 
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ππάξρεη θαη ην 3ν δεκνηηθφ ζρνιείν πνπ θνηηνχλ κφλν ηζηγγαλάθηα .ηελ 
πεξηνρή Αγίαο σηήξαο παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ Απιίδα, αιιά 
ππάξρεη κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζρνιηθήο δηαξξνήο. ηελ πεξηνρή 
ηνπ Νεθξνηαθείνπ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαηνπέδνπ Καπνηά νη ηζηγγάλνη θαηνηθνχλ 
ζε ηδηφθηεηα ζπίηηα,  ζηεξνχληαη φκσο βαζηθψλ αγαζψλ. 

Τπάξρεη ζπιινγηθή δξάζε ζηελ πεξηνρή, θαη γεληθά ππάξρεη εθπξνζψπεζε ζην 
Γήκν. Ο πιεζπζκφο εθηηκάηαη πεξίπνπ 2500-3000 άηνκα θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
είλαη δεκφηεο. Κχξηα πξνβιήκαηα απνηεινχλ ε ζηέγαζε, ε απαζρφιεζε, ε 
εθπαίδεπζε θαη ε πγεία. 

Γήκνο Φπιήο 

ην Γήκν Φπιήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ησλ Άλσ Ληνζίσλ  ζπλαληάκε 
ηζηγγάλνπο ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο φπνπ παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
Ο πιεζπζκφο εθηηκάηαη φηη είλαη πεξίπνπ 3500- 4500 άηνκα. ηελ πεξηνρή Άγηνο 
Ησάλλεο θαηνηθνχλ είηε ζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο είηε ζε παξαπήγκαηα, έρνπλ ζρεηηθή 
πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά  αγαζά θαη απαζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ πεξηζπιινγή 
ζηδήξσλ, ην εκπφξην, ηηο ιατθέο αγνξέο θ.α.. ηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνηαμίνπ ηεο ΔΘΔΛ 
, ζπλαληάκε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα παξαπάλσ. ην Κέληξν ηεο πφιεο νη 
ηζηγγάλνη θαηνηθνχλ ζε δηάζπαξηεο γεηηνλίεο, ζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο θαη 
απαζρνινχληαη θαη απηνί κε ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο. Σέινο ζηελ πεξηνρή Λίκλεο νη 
ηζηγγάλνη θαηνηθνχλ ζε θαηνηθίεο ή παξαπήγκαηα εθηφοθνηλσληθνχηζηνχ. ηελπεξηνρή 
δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηνί ζχιινγνη θαζψο βξίζθεηαη θαη ην Ηαηξνθνηλσληθφ Κέληξν 
ηνπ Γήκνπ. 

ηελ πεξηνρή ηνπ Εεθπξίνπ νη ηζηγγάλνη θαηνηθνχλ δηάζπαξηνη κέζα ζηα φξηα ηνπ 
Γήκνπ, είηε ζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο είηε ζε παξαπήγκαηα.  Ο πιεζπζκφο εθηηκάηαη 
πεξίπνπ ζε 2000-3000 άηνκα απφ ηα νπνία ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
δεκφηεο.  Απαζρνινχληαη θπξίσο κε ην ζηαηηθφ εκπφξην, ηελ πεξηζπιινγή ζηδήξσλ 
θ.α. ηελ πεξηνρή ππάξρεη ζπιινγηθή δξάζε θαη δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ην 
Ηαηξνθνηλσληθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ. 

Γήκνο Πεηξαηώο 

ηνλ Πεηξαηά  ππάξρνπληζηγγάλνη ζε ηξεηο πεξηνρέο.ηελ Αγία νθία  νη ηζηγγάλνη 
θαηνηθνχλ είηε ζε ηδηφθηεηεο θαη ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίεο, απαζρνινχληαη θπξίσο κε 
κηζζσηέο ππεξεζίεο, έρνπλ πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο αιιά 
δελ ππάξρεη ζπιινγηθή δξάζε. Ο πιεζπζκφο ηνπο εθηηκάηαη πεξίπνπ 100-150 άηνκα 
νπ είλαη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ. Κχξην πξφβιεκα απνηειεί ε πξφζβαζε ζηελ 
απαζρφιεζε. 

Γήκνο Γξαπεηζώλαο 

ην Γήκν Γξαπεηζψλαο παξνπζηάδνληαη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηνπ Γήκνπ 
Πεηξαηά, κε ηνπο ηζηγγάλνπο αλ απαζρνινχληαη ζην ζηαηηθφ εκπφξην. Κχξην 
πξφβιεκα απνηειεί ε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε. Δπίζεο ππάξρεη ην θαηλφκελν 
ηεο δεκηνπξγίαο θαηαπιηζκψλ αλά επνρέο ζην Γέιηα Φαιήξνπ. Οη ηζηγγάλνη απηνί 
είλαη κεηαθηλνχκελνη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 

Γήκνο Κνξπδαιινύ 

ηνλ Κνξπδαιιφ ππάξρνπλ ηζηγγάλνη θαη κέζα ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο πφιεο πνπ 
θαηνηθνχλ ζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο θαη είλαη δεκφηεο ηνπ Γήκν. ηελ πεξηνρή 
ηνπ ρηζηνχ ππάξρνπλ ηζηγγάλνη πνπ θαηνηθνχλ ζε πξφρεηξέο θαηαζθεπέο –
παξαπήγκαηα θαη απαζρνινχληαη κε ην εκπφξην (καλαβηθή) θαη ηηο ιατθέο αγνξέο. Ο 
πιεζπζκφο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζηνλ Γήκν ζπλνιηθά 300- 400 άηνκα. Αθφκε δελ 
ππάξρεη ζπιινγηθή δξάζε. Κχξηα πξνβιήκαηα είλαη ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζηελ 
απαζρφιεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

Γήκνο Νίθαηαο – Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε 
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ην Γήκν ζπλαληάκε ηζηγγάλνπο  πνπ θαηνηθνχλ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ  Αγίνπ Ησάλλε 
αιιά θαη ζηελ Νίθαηα. Καηνηθνχλ δηάζπαξηνη ζε ηδηφθηεηεο θαη ελνηθηαδφκελεο 
θαηνηθίεο κέζα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, έρνπλ πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά θαη ν 
πιεζπζκφο εθηηκάηαη πεξίπνπ 200- 300 άηνκα. Γελ ππάξρεη ζπιινγηθή δξάζε θαη 
απαζρνινχληαη θπξίσο κε κηζζσηέο ππεξεζίεο, σο ειεχζεξνηεπαγγεικαηίεοθ.α.. Γελ 
ππάξρεη πξφβιεκα ζρνιηθήο δηαξξνήο. Βέβαηα ζηα φξηα ηνπ δήκνπ θαη ζηελ πεξηνρή 
επί ηεο νδνχ Π. Ράιιε ζπλαληάκε νηθνγέλεηεο πνπ ζηεξνχληαη βαζηθψλ αγαζψλ θαη 
θαηνηθνχλ ζε ραιάζκαηα θαη εγθαηαιεηκκέλα εξγνζηάζηα. Πξφθεηηαη γηα 
κεηαθηλνχκελν πιεζπζκφ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 100- 200 
θάζε θνξά. 

Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο 

ηελ Αγία Παξαζθεπή ππάξρνπλ ηζηγγάλνη  πνπ θαηνηθνχλ ζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο, 
είλαη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ θαη έρνπλ πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά. Ο πιεζπζκφο 
εθηηκάηαη πεξίπνπ ζε 150-250 άηνκα νη νπνίνη απαζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ 
καλαβηθή ζηηο ιατθέο αγνξέο. Δδψ παξαηεξείηαη ζρνιηθή δηαξξνή θαη είλαη έληνλν ην 
θαηλφκελν ησλ γάκσλ ζε πνιχ λεαξή ειηθία. Κχξην πξφβιεκα είλαη ε αλεξγία θαη ε 
πξφζβαζε εθπαίδεπζε. 

Γήκνο Παιιήλεο 

ην Γήκν Παιιήλεο θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Γέξαθα ππάξρνπλ ηζηγγάλνη θαηνηθνχλ αιιά 
θαη ζε παξαπήγκαηα θνληά ζηελ πεξηνρή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΓΔΖ. Οη πεξηζζφηεξνη 
ζηεξνχληαη βαζηθψλ αλαγθψλ θαη δελ έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο. 
Απαζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ καλαβηθή ζηηο ιατθέο αγνξέο. Δίλαη δεκφηεο θαη δελ 
ππάξρεη ζπιινγηθή δξάζε. Ο αξηζκφο ηνπο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζε 300-400 άηνκα νη 
νπνίνη είλαη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ. Κχξηα πξνβιήκαηα είλαη ε ζηέγαζε, ε αλεξγία, 
πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ππεξεζίεο Τγείαο. 

Γήκνο Κξσπίαο 

ην Κνξσπί ζπλαληάκε ηζηγγάλνπο πνπ θαηνηθνχλ δηάζπαξηνη κέζα ζηνλ θνηλσληθφ 
ηζηφ ηεο πφιεο θαη έρνπλ πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο. Τπάξρεη 
βέβαηα ν θαηαπιηζκφο ζην Κνχπη, φπνπ νη ηζηγγάλνη δνπλ ζε παξαπήγκαηα θαη 
ζηεξνχληαη βαζηθψλ αγαζψλ. Ο πιεζπζκφο εθηηκάηαη πεξίπνπ 800-1000 αιιά δελ 
ππάξρεη ζπιινγηθή δξάζε. Απαζρνινχληαη κε ηελ καλαβηθή θαη ιατθέο αγνξέο 
θ.α.  Κχξηα πξνβιήκαηα θαη εδψ είλαη ε ζηέγαζε, ε αλεξγία, πξφζβαζε ζηελ 
απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ππεξεζίεο Τγείαο. 

Γήκνο πάησλ - Αξηέκηδαο 

ηα πάηα ππάξρνπλ ηζηγγάλνη πνπθαηνηθνχληαη κέζα ζηα φξηα ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ 
φπνπ θαηνηθνχλ ζε ηδηφθηεηεο θαη ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίεο. Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ 
πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο εθηφο απφ απηνχο πνπ ζπλαληάκε 
ζηνλ θαηαπιηζκφ ηεο πεξηνρήο Κατθα πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο 
πφιεο κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο θαηνηθίεο. Μφιηο πξηλ ιίγα ρξφληα ηνπο ηνπνζεηήζαλ 
λεξφ, ελψ αθφκε θαη ζήκεξα δελ ππάξρεη ξεχκα. Σν πην θνληηλφ  ζρνιείν απέρεη 
αθξηβψο 5 ρηιηφκεηξα.  Ο πιεζπζκφο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζε  600- 800 άηνκα. Κχξηα 
πξνβιήκαηα είλαη ε ζηέγαζε, ε αλεξγία, πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηηο ππεξεζίεο Τγείαο. 

Γήκνο Υαιαλδξίνπ 

ην Υαιάλδξη ππάξρνπλ  ηζηγγάλνη ζε 2 πεξηνρέο ηνπ δήκνπ φπνπ παξνπζηάδνληαη 
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηελ πεξηνρή ηνπ Ννκηζκαηνθνπείνπ  ππάξρεη ην 
ηεξάζηην πξφβιεκα κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο πεξηνρήο. Οη θάηνηθνί ηνπ 
θαηαπιηζκνχ θαηνηθνχλ ζε παξάγθεο - παξαπήγκαηα, ζηεξνχληαη βαζηθψλ αγαζψλ 
θαη απαζρνινχληαη   κε ηελ πψιεζε ινπινπδηψλ ζε παδάξηα θαη αγνξέο. Ο 
πιεζπζκφο είλαη πεξίπνπ 400-500 άηνκα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα είλαη 
δεκφηεο. Κπξηάπξνβιήκαηα είλαη ε ζηέγαζε, ε αλεξγία, πξφζβαζε ζηελ 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   218 

 

απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ππεξεζίεο Τγείαο. ηελ πεξηνρή Πάηεκα ηα 
πξάγκαηα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά. Οη ηζηγγάλνη θαηνηθνχλ ζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο, 
απαζρνινχληαη κε ην εκπφξην ζε ιατθέο αγνξέο είηε ζε κηζζσηέο ππεξεζίεο. Τπάξρεη 
ζπιινγηθή δξάζε θαη ν πιεζπζκφο εθηηκάηαη ζε 350 – 450,φινη δεκφηεο ηνπ 
Γήκνπ.Κχξην πξφβιεκα εδψ είλαη ε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε. 

Γήκνο αιακίλαο 

ηε αιακίλα νη ηζηγγάλνη είλαη δηάζπαξηνη ζηελ πεξηνρή θαη ν πιεζπζκφο εθηηκάηαη 
ζε 200-300 άηνκα νη νπνίνη θαηνηθνχλ είηε ζε ηδηνθηήηεο θαηνηθίεο είηε ζε 
παξαπήγκαηα. Γελ ππάξρεη ζπιινγηθή δξάζε, ελψ νη πεξηζζφηεξνη απαζρνινχληαη 
θπξίσο κε ζηηο  αγνξέο . Κχξην πξφβιεκα θαη εδψ είλαη ε πξφζβαζε ζηελ 
απαζρφιεζε. 

Γήκνο Μεγάξσλ 

ην Γήκν Μεγάξσλ ζπλαληάκε ηζηγγάλνπο κέζα ζηα φξηα ηνπ δήκνπ πνπ θαηνηθνχλ 
ζε ηδηφθηεηεο ή ελνηθηαδφκελέο θαηνηθίεο. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή Βιπρφ, ππάξρνπλ 
ηζηγγάλνη ζε ηδηφθηεηέο θαηνηθίεο θαη παξαπήγκαηα νη νπνίνη ζηεξνχληαη βαζηθψλ 
αγαζψλ θαη απαζρνινχληαη θπξίσο κε ην εκπφξην. Τπάξρεη ζπιινγηθή δξάζε ελψ 
ζηελ πεξηνρή βξίζθεηαη ππάξρεη θαη ην Ηαηξνθνηλσληθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ. Ο 
πιεζπζκφο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζε 1.500 - 2.000 άηνκα κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα 
είλαη δεκφηεο ηνπ Γήκν. Δπίζεο, ζηηο παξπθέο ηνπ νηθηζκνχ ζπλαληάκε θαη 
ηζηγγάλνπο κεηαλάζηεο άιισλ πεξηνρψλ. Κχξηα πξνβιήκαηα είλαη ε ζηέγαζε, ε 
αλεξγία, πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ππεξεζίεο Τγείαο. 

Γήκνο Μάλδξαο - Δηδπιιίαο 

ηε Μάλδξα  νη ηζηγγάλνη θαηνηθνχλ έμσ απφ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο πφιεο ζε 
παξαπήγκαηα θαη ζηεξνχληαη βαζηθψλ αγαζψλ. Ο πιεζπζκφο ηνπο εθηηκάηαη 
πεξίπνπ ζε 150- 250 άηνκα. Κχξηα πξνβιήκαηα είλαη ε ζηέγαζε, ε απαζρφιεζε, ε 
εθπαίδεπζε θαη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο. 

Γήκνο Διεπζίλαο 

ηελ Διεπζίλα νη ηζηγγάλνη θαηνηθνχλ δηάζπαξηνη κέζα ζηα φξηα ηνπ δήκνπ ζε 
ηδηνθηήηεο θαηνηθίεο αιιά θαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαγνχιαο ζε 
παξαπήγκαηα. Ο πιεζπζκφο ηνπο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζε 500-800 άηνκα. 
Απαζρνινχληαη κε ην εκπφξην ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη κε ηελ πεξηζπιινγή ζηδήξσλ 
Κχξηα πξνβιήκαηα είλαη ε ζηέγαζε, ε αλεξγία, πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηηο ππεξεζίεο Τγείαο. 

Γήκνο Αζπξόππξγνπ 

ηνλ Αζπξφππξγνο  ζπλαληάκε ηζηγγάλνπο ζε πέληε πεξηνρέο ηνπ δήκνπ φπνπ θαη 
εδψ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα. Ο πιεζπζκφο ζπλνιηθά εθηηκάηαη 
πεξίπνπ πεξίπνπ 4500- 5000 άηνκα. Έρνπκε νηθηζκνχο θαη θαηαπιηζκνχο φπνπ νη 
ηζηγγάλνη θαηνηθνχλ είηε ζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο είηε ζε παξαπήγκαηα θαη πνιιέο 
θνξέο ππάξρεη ην θαηλφκελν ηεο θαηαπάηεζεο μέλσλ πεξηνπζηψλ. ηελ πεξηνρή 
Νεφθηηζηα , νη ηζηγγάλνη θαηνηθνχλ είηε ζε θαηνηθίεο πνπ είλαη ηδηφθηεηέο είηε ζε 
πξφρεηξεο θαηαζθεπέο, απαζρνινχληαη κε ην εκπφξην θαη ηελ πεξηζπιινγή ζηδήξσλ 
θαη δελ έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά θαη ηηο  ππεξεζίεο. ηελ 
πεξηνρή εκθαλίδεηαη κφληκε εγθαηάζηαζε ησλ Ρνκά, ελψ ππάξρεη θαη ζπιινγηθή 
δξάζε. ηελ πεξηνρή Νέα Εσή έρνπκε 2 θαηαπιηζκνχο ζηελ ζέζε πηζάξεο θαη 
ζηελ ζέζε Πεχθα. Οη πεξηνρέο απηέο βξίζθνληαη κέζα ζηελ βηνκεραληθή δψλε θαη 
παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ παξαπάλσ πεξηνρή. Δπίζεο ζηελ 
πεξηνρή πηζάξεο ζπλαληάκε κεγάιν αξηζκφ Σζηγγάλσλ κεηαλαζηψλ.  ηελ Πεξηνρή 
Ήκεξνο Σφπνο, ππάξρεη έλαο θαηαπιηζκφο πνπ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο αλά επνρή 
δηφηη δηακέλνπλ ηζηγγάλνη πνπ έξρνληαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. ηελ 
πεξηνρή νθφ νη Σζηγγάλνη δηακέλνπλ ζε θαηνηθίεο θαη παξαπήγκαηα, ελψ 
παξαηεξνχληαη θαηλφκελα θαηαπάηεζεο ηεογεο. Οη θάηνηθνη δελ έρνπλ πξφζβαζε 
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ζηα θνηλσληθά αγαζά θαη ππεξεζίεο θαζψο επίζεο δελ είλαη θαη εχθνιή ε πξφζβαζε 
πξνο ηνλ θαηαπιηζκφ ιφγσ ηνπ φηη βξίζθεηαη ζηηο παξπθέο ηνπ βνπλνχ. Σα 
κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζην Γήκν Αζπξνπχξγνπ είλαη ε ζηέγαζε, ε αλεξγία, θαη ε 
πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ Τγεία. 

Πξόγξακκα «Δθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ Ρνκά» ηνπ Κέληξνπ Γηαπνιηηηζκηθήο 
Αγσγήο 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νξηζκέλα ζηνηρεία απφ ην 
πξφγξακκα «Δθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ησλ Ρνκά» πνπ πινπνηείηαη απφ ην 2010 
κέζσ ηνπ Κέληξνπ Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε ζρνιεία θαη ηδξχκαηα ησλ πεξηζζνηέξσλ Γήκσλ ηεο 
Αηηηθήο φπνπ δηαβηνχλ Ρνκά. Δλδεηθηηθά νη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: 

 Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο θαη θνίηεζεο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή.  

 Δλδνζρνιηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε ζρνιηθή έληαμε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 
ηαθηηθήο θνίηεζεο 

 Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ζηα ρνιεία 
Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

 Δπηκνξθσηηθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

 Παξνρή Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο 

 χλδεζε ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο 

 Γηθηχσζε ρνιείσλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηα παηδηά ησλ Ρνκά πνπ 
σθειήζεθαλ απφ ην ελ ιφγσ πξφγξακκα απφ ην  2010 έσο 2015.  

Πίλαθαο 46: Αξηζκόο καζεηώλ Ρνκά αλά έηνο θαη ζρνιηθή βαζκίδα 

ΑΡΗΘΜΟ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ ΡΟΜΑ 2010-2015 

ΕΤΗ 
ΜΑΘΖΣΔ 

ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 
ΜΑΘΖΣΔ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ 
ΜΑΘΖΣΔ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΤΝΟΛΑ 

2010-2011 148 2184 0 2332 
2011-2012 252 2613 475 3340 
2012-2013 286 2630 530 3446 
2013-2014 292 2515 588 3395 
2014-2015 310 2309 648 3267 

ΣΥΝΟΛΟ 1.288 12.251 2.241 15.780 

Πεγή: Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, πσο ζηα πέληε ηειεπηαία ρξφληα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ην 
ζχλνιν ησλ σθεινχκελσλ παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε αλέξρεηαη ζε 15.780. Ο αξηζκφο 
απηφο ζεσξείηαη πνιχ ελζαξξπληηθφο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο φ κέζνο φξνο ησλ 
παηδηψλ πνπ θνηηνχλ αλά έηνο (3.156), απνηειεί ην 9,5% ηνπ ελδεηθηηθνχ πιεζπζκνχ 
ησλ Ρνκά ζηελ Αηηηθή, παξά ην γεγνλφο φηη αξθεηνί εμ΄απηψλ είλαη κεηαθηλνχκελνη. 
Θα πξέπεη επίζεο λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, 
θαη θπξίσο ζηε κεηάβαζε απφ ηελ πξσηνβάζκηα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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4.7 ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΙΦΕΙΩΝ ΈΡΕΤΝΑ 

4.7.1 Ανάλυση SWOT 

Πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζνχλ νη δπλαηέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο απαηηείηαη λα ιεθζεί 
ππφςε ε αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ε ζρεηηθή δηάγλσζε αλαγθψλ γηα 
ηηο νκάδεο-ζηφρνπ ηεο ΠεξηθέξεηαοΑηηηθήο. Σν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν αλάιπζεο 
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο SWOT,έρεη επηιεγεί πξνο αμηνπνίεζε κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ρξεζηκνπνηείηαη απζηεξά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ δπλεηηθψλ 
ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, δηαθνξεηηθά είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη 
ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί : 

Γπλαηά εκεία Αδύλαηα ζεκεία 

 Πνιηηηθή βνχιεζε ηεο εγεζίαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ 
θνηλσληθήο έληαμεο εππαζψλ, 
επάισησλ θαη εηδηθψλ νκάδσλ 

 Παξνπζία θνξέσλ Δζληθήο εκβέιεηαο 
ππεχζπλσλ γηα ηε ράξαμε θαη άζθεζε 
πνιηηηθψλ έληαμεο 

 Τςειή ηερλνγλσζία ησλ Γηεπζχλζεσλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ην ζπληνληζκφ θαη 
ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ έληαμεο. 

 Σερλνγλσζία ηεο ΔΤΓΔΠ Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο γηα ηελ ρξεκαηνδνηηθή 
ππνζηήξημε θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζην 
πιαίζην ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο 

 Έληνλν ελδηαθέξνλ θαη δξαζηεξηφηεηα 
ησλ ΟΣΑ Α‟ Βαζκνχ ζηελ άζθεζε 
θνηλσληθψλπνιηηηθψλ 

 Γξαζηεξηνπνίεζε νξγαληζκψλ 
θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη αθαδεκατθήο 
- εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο  

 Δθηεηακέλν δίθηπν θαη ζεκαληηθφο 
αξηζκφο θνξέσλ παξνρήο θνηλσληθψλ 
ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ θνηλσληθήο 
αιιειεγγχεο, ζε φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο 
Δλφηεηεο 

 Έληνλε παξνπζία Δθθιεζίαο, Άηππσλ 
Γηθηχσλ θαη δξαζηήξησλ ΜΚΟ 

 Έιιεηςε ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ 
δηθαηψκαηνο έληαμεο  

 Απμεκέλα πνζνζηά αλεξγίαο θαη 
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ εθηφο αγνξάο 
εξγαζίαο  

 Καζπζηέξεζε ελεξγνπνίεζεοζεζκηθψλ 
παξεκβάζεσλ απφ ηελ 
θεληξηθήΚπβέξλεζε 

 Όπαξμε ζπιάθσλ θηψρεηαο θαη 
ζεκαληηθνχ αξηζκνχ νκάδσλ πνπ 
ρξήδνπλ παξέκβαζεο  

 Δλδερφκελε ππνεθηίκεζε ηνπ πιήζνπο 
θάπνησλ νκάδσλ-ζηφρνπ, ιφγσ 
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
θαη ειιηπνχο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο.  

 Έιιεηςε θνπιηνχξαο θαη ηερλνγλσζίαο 
αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 
εξγαιείσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπο  

 Έιιεηςε απνθιεηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ 
θαη κείσζε ΚΑΠ ζηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ 
Βαζκνχ γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθψλ 
θνηλσληθήο έληαμεο  

 Έιιεηςε ζηνρεπκέλσλ εξγαιείσλ θαη 
ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ on-going 
ζηαηηζηηθή αλάιπζε - πξνθίι ηεο 
θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ 

 ηαδηαθή δεκνγξαθηθή γήξαλζε ηνπ 
πιεζπζκνχ  

 Αδπλακία πιήξνπο ζηειέρσζεο ησλ 
δνκψλ θξνληίδαο κε εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ  

Δπθαηξίεο Απεηιέο 
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 Πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Διιεληθνχ 
κνληέινπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κέζσ 
ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο 
Έληαμεο  

 Αμηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη 
ρξεκαηνδνηηθψλ παξεκβάζεσλ ηεο ΔΔ 
ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο ΔΔ 2020 
θαη ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο 2014-2020 

 Γεκηνπξγία πνιπιεηηνπξγηθψλ δνκψλ 
γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε 
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη 
παξαπνκπή ζηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο 
(π.ρ. εηζνδεκαηηθέο, πξφλνηα, δηάθνξνη 
βαζκνί πεξίζαιςεο) 

 Απνδνρή ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
ηξαηεγηθήο απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

 πλεξγαζία θαη ζπκβνιή θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ θαη εζεινληηθνχ 
ηνκέα ζηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
ηξαηεγηθήο  

 Αμηνπνίεζε πξσηνβνπιηψλ Γηεζλψλ 
Οξγαληζκψλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 
πινπνίεζε πνιηηηθψλ έληαμεο 

 Δλζσκάησζε δηεζλψλ θαιψλ 
πξαθηηθψλ 

 Δπαηζζεηνπνίεζε θνηλήο γλψκεο θαη 
θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ  

 Γέζκεπζε πφξσλ ηνπ Θ.. 9 ηνπ ΠΔΠ 
Αηηηθήο 

 Χξηκφηεηα δηαρείξηζεο πφξσλ ηνπ ΠΔΠ 
Αηηηθήο 

 

 

 Γεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηελ 
άζθεζε πνιηηηθψλ έληαμεο 

 Γεκνγξαθηθή γήξαλζε, επηβάξπλζε 
αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 
ζπξξίθλσζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ 
πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 

 Μεηαθίλεζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ 
έληαζεο εξγαζίαο ζε φκνξεο ρψξεο θαη 
πεξηθέξεηεο θαη πηζαλή αδπλακία 
αλαδηάξζξσζεο ηεο παξαγσγηθήο 
βάζεο ηνπ ηνκέα πξνο θιάδνπο πςειήο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 Ηζρπξή πηζαλφηεηα αχμεζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ ησλ νκάδσλ-ζηφρνπ, 
εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο.  

 Ρεπζηφ πεξηβάιινλ σο πξνο ηε 
ρξεκαηνδφηεζε θξίζηκσλ δξάζεσλ γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο  

 Αβεβαηφηεηα σο πξνο ηηο ηειηθέο 
ζεζκηθέο ξπζκίζεηο γηα ην εζληθφ πιαίζην 
θνηλσληθήο έληαμεο.  

 Τπνζηειέρσζε θαη ζπρλή αιιαγή 
πεξηβάιινληνο ζηνπο κεραληζκνχο 
θνηλσληθήο έληαμεο βαζηθψλ ηειηθψλ 
δηθαηνχρσλ θαη εηδηθά ησλ ΟΣΑ Α‟ 
βαζκνχ  

 Έιιεηςε κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο 
θαη ζπληνληζκνχ ηεο πεξηθεξεηαθήο 
ζηξαηεγηθήο 

 Ηζρπξή πηζαλφηεηα αχμεζεο ηεο 
ππθλφηεηαο θνηλσληθψλ θηλδχλσλ 
(ππεξρξέσζε, αλεξγία, αθξαία θηψρεηα) 
γηα ηα επφκελα έηε 

 Άκβιπλζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηεο 
νηθνγέλεηαο θαη ησλ άηππσλ δηθηχσλ 
θξνληίδαο  

 Γπζθνιία ελεκέξσζεο ησλ 
σθεινχκελσλ γηα ηηο πνιηηηθέο έληαμεο  

 Με ζηνρεπκέλε κεηαθνξά δηεζλνχο 
εκπεηξίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ 

 Αδπλακία αμηνπνίεζεο ππεξεζληθψλ 
ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ 

 Πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ 
ηεο αγνξάο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ 
πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηθηχσζεο  

4.7.2 Προσδιορισμός ομάδων στόχου 

Ζ ΠεΚΔ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο επηιέγεη κία ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ 
παξεκβάζεσλ ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη 
σο Οκάδεο Πξνηεξαηόηεηαο. 

Ζ νξηνζέηεζε ησλ Οκάδσλ Πξνηεξαηφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο απνηειεί 
κία ζχλζεηε δηαδηθαζία, θαζψο εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθή έθηαζε απφ έλα πιέγκα 
ζεζκηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ : 

 ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία γηα ηνπο αιινδαπνχο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 

 ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία πεξί εγγπεκέλνπ νξίνπ ζπληήξεζεο. 
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 ηελ κε αξηζκφ 39892/ΓΓ1.2/7.11.2014 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο «Καζνξηζκφο ησλ 
φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διάρηζην 
Δγγπεκέλν Δηζφδεκα» 

 ην Νφκν 4320/2015 (ΦΔΚ 29/Α/19-03-2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ 
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο 
Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ Οξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

 ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία θξηηεξίσλ ππαγσγήο ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο 
θξνληίδαο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ Βαζκνχ. 

 ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία θξηηεξίσλ ππαγσγήο ζηα πξνγξάκκαηα επηζηηηζηηθήο 
βνήζεηαο ζε απφξνπο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνπο ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ Βαζκνχ. 

 ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία γηα ηνπο αιινδαπνχο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 

 ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δζληθνχ πιαηζίνπ ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο. 

 ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πιαηζίνπ Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηνπο Ρνκά 

 ηηο ξήηξεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ γηα ηα ζηαηηζηηθά φξηα ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο. 

Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, θαη ηηο πξνεγνχκελεο απαηηήζεηο νη Οκάδεο 
ηφρνπ : 

1. Μνλαρηθά ελήιηθα άηνκα κε αηνκηθφ εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ ην εγγπεκέλν 
φξην ζπληήξεζεο  

2. Μαθξνρξφληα άλεξγνη κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ ην 
εγγπεκέλν φξην ζπληήξεζεο  

3. Οηθνγέλεηεο κε νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ (κέιε πνπ δελ εξγάδνληαη νχηε 
αλαδεηνχλ εξγαζία) κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ ην 
εγγπεκέλν φξην ζπληήξεζεο  

4. Ζιηθησκέλνη άλσ ησλ 65 εηψλ πνπ δελ ιακβάλνπλ ζπληάμεηο ή πξνλνηαθά 
επηδφκαηα κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ ην εγγπεκέλν 
φξην ζπληήξεζεο  

5. Παηδηά ειηθίαο 0-17 εηψλ ζε θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ  

6. Πξφζσπα κε απμεκέλνπο θηλδχλνπο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

4.8 ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΈΡΕΤΝΑ 

χκθσλα κε ην δείθηε ζηέξεζεο Townsend, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ δείρλεη ηε ζηέξεζε 
πιηθψλ αγαζψλ κε ρσξηθή δηάζηαζε, δειαδή ην πφζν "θησρνί" απφ πιηθά αγαζά 
είλαη νη θάηνηθνη ελφο Γήκνπ ζε ζρέζε κε θάπνηνλ άιιν πξνθχπηεη φηη νη δέθα 
θησρφηεξνη Γήκνη, νη θάηνηθνη ησλ νπνίσλ δειαδή ζηεξνχληαη βαζηθά πιηθά αγαζά 
είλαη θαηά ζεηξά ν Γήκνο „Τδξαο, ν Γήκνο Αζελαίσλ, ν Γήκνο Καιιηζέαο, ν Γήκνο 
Αγίαο Βαξβάξαο, ν Γήκνο πεηζψλ, ν Γήκνο Αηγάιεσ, ν Γήκνο Αζπξφππξγνπ, ν 
Γήκνο Εσγξάθνπ, ν Γήκνο Πεηξαηψο θαη ν Γήκνο Νίθαηαο – Αγίνπ Ησάλλε – Ρέληε. 
Να ζεκεησζεί φηη  ν Γήκνο Όδξαο θαηαηάζζεηαη ζε απηή ηε ζεηξά ιφγσ έιιεηςεο 
ππνδνκψλ νδηθνχ δηθηχνπ θη επνκέλσο απνπζίαο ΗΥ απηνθηλήησλ. 

Έλα βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ είλαη φηη ζηνπο 
παξαπάλσ “θησρνχο” Γήκνπο ζπγθαηαιέγνληαη νη δχν κεγαιχηεξνη πιεζπζκηαθά 
Γήκνη ηεο Αηηηθήο πνπ είλαη ε Αζήλα θαη ν Πεηξαηάο αιιά θαη νη Γήκνη Νίθαηαο – Αγίνπ 
Ησάλλε Ρέληε θαη Καιιηζέαο πνπ απνηεινχλ ηνλ πέκπην θαη ηνλ έθην αληίζηνηρα 
κεγαιχηεξν Γήκν.   
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χκθσλα κε ηνπο δείθηεο αλζξώπηλεο θηώρεηαο ηνπ ΟΖΔ, νη νπνίνηαπνηεινχλ 
«ζπλζεηηθνχο» δείθηεο,πνπ απνηππψλνπλ ηελ αλζξψπηλε θηψρεηα ηνπ πιεζπζκνχ 
ελφο Γήκνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο, ζηε βάζε ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ 
πξνθίι ηνπο, πξνθχπηεη φηη ζηνπο Γήκνπο Φπιήο, Αζπξνπχξγνπ, Αγίαο Βαξβάξαο, 
Μεγαξέσλ, Σξνηδελίαο θαη Αζελαίσλ θαηνηθεί ην 21% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηε κεγαιύηεξε αλζξώπηλε θηώρεηα. πκπεξαίλεηαη ινηπφλ 
φηη πέξα απφ ην Γήκν Αζελαίσλ, νη ππφινηπνη Γήκνη κε ηελ κεγαιχηεξε αλζξψπηλε 
θηψρεηα είλαη απηνί ηε Γπηηθήο Αηηηθήο θαη αθνινπζνχλ θάπνηνη Γήκνη ησλ  Π.Δ. 
Πεηξαηψο θαη Νήζσλ.  

Να ζεκεησζεί φηη ε αλάιπζε απηή δείρλεη ην κέζν επίπεδν αλζξψπηλεο θηψρεηαο, 
γεγνλφο πνπ δελ ζεκαίλεη φηη φινη νη θάηνηθνη ελφο Γήκνπ κε πςειή ηηκή δείθηε, είλαη 
θησρνί, θαη φινη νη θάηνηθνη ελφο Γήκνπ κε ρακειή ηηκή δείθηε,είλαη πινχζηνη. Δπίζεο, 
είλαη εκθαλείο θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην δείθηε ζηέξεζεο ηνπ 
Townsend. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη ε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, 
λα γίλεη κε πξνζνρή απφ ηνπο αζθνχληεο, πνιηηηθή. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ γηα ην έηνο 2011, πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά 
ζηνηρεία γηα ηελ ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζε επίπεδν Σαρπδξνκηθνχ 
Κψδηθα (ΣΚ). 
Σν κέζν εηήζην δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζηελ Αηηηθή ην 2011 είλαη 24.102,41€. 
Οη θάηνηθνη 179 απφ ηηο 294 πεξηνρέο ΣΚ ζηελ Αηηηθή, δειαδή νη θάηνηθνη ηνπ 60% 
ησλ Γήκσλ ηεο Αηηηθήο, δειψλνπλ εηζφδεκα ιηγφηεξν απφ ην κέζν εηζφδεκα ζε 
επίπεδν Πεξηθέξεηαο.Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην κέζν εηήζην δεισζέλ εηζφδεκα 
ζε επίπεδν ΣΚ πξνέξρεηαη απφ ρηιηάδεο θνξνινγηθέο δειψζεηο κε φηη απηφ 
ζπλεπάγεηαη ζηελ αλίρλεπζε θηψρεηαο. 

Δθηφο απφ ΣΚ ησλ Γήκσλ Αγίαο Βαξβάξαο θαη Φπιήο πνπ ζπρλά θαηαηάζζνληαη σο 
νη θησρφηεξεο πεξηνρέο ηεο αηηηθήο, αξθεηνί είλαη νη ΣΚ ζην Γήκν Αζελαίσλ αιιά θαη 
λήζσλ ηνπ αξσληθνχ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο θησρφηεξεο γεηηνληέο ηεο Αηηηθήο. 
ηνλ αληίπνδα, νη ΣΚ κε ην κεγαιχηεξν εηζφδεκα εληνπίδνληαη ζηνπο Γήκνπο 
Κεθηζηάο θαη Φηινζέεο - Φπρηθνχ, ελψ δε ιείπεη απφ εδψ θαη ΣΚ ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ (Πεξηνρή Αλαθηφξσλ - Πιαηείαο Κνισλαθίνπ). 

Απφ ηελ πξσηνγελή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξγαιείν ηελ δηαδηθηπαθή 
βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ πνπ δηαζέηνπλ νη 
θνξείο (θπξίσο νη ΟΣΑ), θαζψο θαη ησλ σθεινύκελσλ ησλ δνκψλ απηψλ αλά 
νκάδα, πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία. 

 Οη δνκέο πνπ θαηαγξάθεθαλ (κέρξη ηε ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο) αλέξρνληαη ζε 
695. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αθνξνχλ ηελ Π.Δ. Βνξείνπ Σνκέα (154 δνκέο), 
ηελ Π.Δ. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κε 120 δνκέο θαη ηελ Π.Δ. Κεληξηθνχ Σνκέα κε 91 
δνκέο. Αθνινπζνχλ, ε Π.Δ. Γπηηθνχ Σνκέα κε 87, ε Π.Δ. Ννηίνπ Σνκέα κε 85 
δνκέο, ε Π.Δ. Πεηξαηψο κε 81 δνκέο, ε Π.Δ. Γπηηθήο Αηηηθήο κε 53 δνκέο θαη ε 
Π.Δ. Νήζσλ κε 24 δνκέο.  

 Οη σθεινχκελνη πνπ εμππεξεηνχληαη ζε απηέο ηηο δνκέο, ζχκθσλα πάληα κε ηα 
ζηνηρεία πνπ θαηαρσξήζεθαλ έσο θαη ηελ εκέξα εμαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηε 
Βάζε Γεδνκέλσλ αλέξρνληαη ζε 387.507 άηνκα. Οη πεξηζζφηεξνη αθνξνχλ ηελ 
Π.Δ. Κεληξηθνχ Σνκέα (135.972 άηνκα ή ην 35,0% ησλ σθεινχκελσλ), ηελ Π.Δ. 
Ννηίνπ Σνκέακε69.219 άηνκα ην 18,0% θαη ηελ Π.Δ. Βφξεηνπ Σνκέα κε 54.378 
άηνκα ην 14,0%. Π.Δ. Πεηξαηψο κε 46.597άηνκαή ην 13,0%. Αθνινπζνχλ, ε Π.Δ. 
Πεηξαηψο κε 46.597άηνκαή ην 12,0% ησλ σθεινχκελσλ, ε Π.Δ. Αλαηνιηθήο 
Αηηηθήο κε 34.568άηνκαή ην 9,0%, εΠ.Δ. Γπηηθνχ Σνκέα κε 30.591άηνκαή ην 
8,0%, εΠ.Δ. ΓπηηθήοΑηηηθήο κε 12.986 άηνκα ή ην 3,0% θαη ε Π.Δ. Νήζσλ 
3.196άηνκαή ην 1,0% ηνπ ζπλφινπ ησλ σθεινχκελσλ ησλ δνκψλ ησλ Γήκσλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο.  
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 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ σθεινχκελσλ ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ 
παξνπζηάδεηαη ζηελ Π.Δ. Κεληξηθνχ Σνκέα κε πνζνζηφ 13,21%, ζηελ Π.Δ. Ννηίνπ 
Σνκέα κε πνζνζηφ 13,06% θαη ζηελ Π.Δ. Πεηξαηψο κε πνζνζηφ 10,38%. ε 
επίπεδν Γήκσλ πάλησο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ σθεινχκελσλ ζε ζρέζε κε ηνλ 
πιεζπζκφ παξνπζηάδεηαη ζην Γήκν Καιιηζέαο κε πνζνζηφ 29,8%, ζην Γήκνπ 
Λαπξεσηηθήο κε 27,1%, ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ κε 24,6%, ζην Γήκν Αγίσλ 
Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ κε 23,10% θαη ζην Γήκν Μεηακφξθσζεο κε πνζνζηφ 
22,50.  

πζρεηίδνληαο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κε ηνλ δείθηε ζηέξεζεο 
Townsend, παξαηεξείηαη φηη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ππάξρεη κία 
ηαχηηζε σο πξνο ηνπο Γήκνπο ηνπ Κεληξηθνχ Σνκέα θαη ηνπο Γήκνπο ηνπ Πεηξαηά. ε 
επίπεδν Γήκσλ βέβαηα θαίλεηαη φηη ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε δεθάδα ησλ Γήκσλ κε ην 
κεγαιχηεξν δείθηε πιηθήο ζηέξεζεο Townsend ππάξρεη κφλν ν Γήκνο Καιιηζέαο, ν 
νπνίνο έρεη θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ σθεινχκελσλ ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ 
ηνπ. 

Σν ζέκα ηεο ηαχηηζεο ή ηεο κε ηαχηηζεο ησλ δεηθηψλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο Γήκνπο 
νη νπνίνη θαίλεηαη ζχκθσλα κε ηα θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία λα έρνπλ ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ σθεινχκελσλ, είλαη ζρεηηθφ. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ην πιήζνο ησλ δνκψλ 
πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη έλαο Γήκνο, ηελ νξγάλσζε ησλ δνκψλ απηψλ, ηνπο πφξνπο 
ηνπ δηαζέηεη, ην εχξνο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε ηελ 
πξνζπκία θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ σθεινχκελσλ ζηελ αμηνπνίεζε δνκψλ 
θαη ππεξεζηψλ. 

Χο πξνο ηα είδε δνκψλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο : Οη Παηδηθνί, Βξεθηθνί θαη 
Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί απνηεινχλ ην 14% ησλ δνκψλ θαη νη δνκέο ησλ ΚΑΠΖ 
πνζνζηφ 13%. Αθνινπζνχλ νη Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ησλ ΟΣΑ ζε πνζνζηφ 10% 
(αθνξνχλ ζε πξνλνηαθά επηδφκαηα θαη ρνξήγεζε βηβιηαξίσλ πγείαο. ηε ζπλέρεηα 
θαηαηάζζνληαη νη δνκέο ηνπ Βνήζεηα ζην πίηη κε πνζνζηφ 9%, ηα Κνηλσληθά 
Παληνπσιεία κε 8%, ηα Κνηλσληθά Φαξκαθεία κε πνζνζηφ 4%, ηα πζζίηηα κε 
πνζνζηφ 3% θαη ηα Γεκνηηθά Ηαηξεία κε πνζνζηφ 2%.  

Απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
αθνξά θπξίσο ηνπο θησρνύο εξγαδόκελνπο (νηθ.εηζ. κηθξόηεξν από 12.000€) κε 
πνζνζηφ 23,09%, ηνπο ειηθησκέλνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θησρώλ 
ζπληαμηνύρσλ κε πνζνζηφ 22,56% θαη ηα αλήιηθα παηδηά (0-17 εηψλ) κε πνζνζηφ 
14,03%. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφο ν πιεζπζκφο ησλ Ρνκά (38.620 άηνκα) πνπ 
πξνθχπηεη απφ δεπηεξνγελή ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, κε ζαθή αλαθνξά ζηα 
πξνβιήκαηα ηνπο πνπ αθνξνχλ σο γλσζηψλ ζηε ζηέγαζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 
απαζρφιεζε θαη ηελ πγεία. 

Σα είδε ησλ δνκψλ ινηπφλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη θπξίσο νη νκάδεο ησλ σθεινχκελσλ 
κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκπίπηνπλ κε ηηο νκάδεο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηηο 
νπνίεο επηθεληξψλεηαη ε Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, δειαδή, 
κε ηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θάησ απφ 
ην εγγπεκέλν φξην ζπληήξεζεο, ηνπο ειηθησκέλνπο άλσ ησλ 65 εηψλ, πνπ δελ 
ιακβάλνπλ ζπληάμεηο, κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ ην 
εγγπεκέλν φξην ζπληήξεζεο, ηα παηδηά ειηθίαο 0-17 εηψλ θαη ηνπο Έιιελεο Ρνκά.  

πλεπψο, ηεθκεξηψλνληαη πιήξσο νη εκπξνζζνβαξείο δξάζεηο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
ηξαηεγηθήο ηεο Κνηλσληθήο Έληαμεο, ζε ζρέζε κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο νκάδεο 
σθεινχκελσλ,θαη αθνξνχλ ηε δηάζεζε πφξσλ γηα ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο, ηε 
θξνληίδα θαη κέξηκλα γηα ηελ ηξίηε ειηθία θαη θπξίσο δξάζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε, ηελ 
απαζρφιεζε θαη ηελ επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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5 ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

5.1 ΕΠΙΛΟΓΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ 

Ζ ηξαηεγηθή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαη εμεηδίθεπζε κηαο 
νινθιεξσκέλεο, ζχγρξνλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο, 
πξνζέγγηζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη εμεηδίθεπζεο ηεο ΠεΚΔ, θαιείηαη λα 
απαληήζεη ζε φιεο ηηο πξνθιήζεηο, δηακνξθψλνληαο ην απαξαίηεην θαη επαξθέο 
πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο 
θαη ηεο ελεξγνχ έληαμεο, θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο, πιηθήο, ςπρηθήο θαη νηθνλνκηθήο 
ζηήξημεο. 

Βαζηθφηεξε πξφθιεζε απνηειεί ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ αλζξσπηζηηθή θξίζε κπνξεί λα 
αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά κφλν κε ζπληνληζκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο. Ζ 
εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε έιιεηςε δηαθάλεηαο, δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, 
ζπληνληζκνχ θαη ινγνδνζίαο, θαζψο θαη ε αδπλακία παξαθνινχζεζεο ηεο 
πινπνίεζεο νδεγεί, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζε πεληρξά απνηειέζκαηα. Απαξαίηεηε, 
αθφκε, είλαη ε δηαξθήο αμηνιφγεζε, κέζσ κεηξήζηκσλ θαη ζπγθξίζηκσλ δεδνκέλσλ, 
θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο εθείλσλ ησλ δξάζεσλ πνπ δελ έρνπλ ηα αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα. 

Ζ ΠεΚΔ δελ απνηειεί κεκνλσκέλε ελέξγεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αιιά κέξνο ηεο Δζληθήο 
ηξαηεγηθήο. Καηά ζπλέπεηα ελαξκνλίδεηαη κε Δζληθέο θαη Δπξσπατθέο πνιηηηθέο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ζπκβάιινληαο ζηνπο ηξείο Δζληθνχο ζηφρνπο γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο ζε ζρέζε κε ηελ Δ2020 νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ:  

 Μείσζε ησλ αλζξψπσλ πνπ απεηινχληαη απφ ηε θηψρεηα ή/θαη ηνλ θνηλσληθφ 
απνθιεηζκφ θαηά 450.000 έσο ην 2020. 

 Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ πνπ απεηινχληαη απφ ηε θηψρεηα θαηά 100.000 
έσο ην 2020. 

 Αλάπηπμε ελφο «δηθηχνπ θνηλσληθήο αζθάιεηαο» (social safety net) θαηά ηνπ 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ 
πνιηηψλ ζε βαζηθέο ππεξεζίεο (ηδίσο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο 
θξνληίδαο, ζηέγαζεο θαη εθπαίδεπζεο). 

Απνηειψληαο ππνζχλνιν ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
θηψρεηαο, ε ΠεΚΔ δηέπεηαη απφ ηηο ίδηεο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ Κνηλσληθή έληαμε νη 
νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε ηξία επίπεδα : 

i. Θεζκηθό επίπεδν 

 Αξρή ηεο Αλαδηαλεκεηηθήο Ηζφηεηαο ε νπνία επηβάιιεη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε 
φισλ ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πςειφ θίλδπλν απνθιεηζκνχ θαη ηε ιήςε 
ζεηηθψλ κέηξσλ - ζε ζρέζε κε άιιεο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ - γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο ηνπο έληαμεο. 

 Αξρή ηεο Κνηλσληθήο Γηθαηνζχλεο ε νπνία επηβάιιεη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ 
ζηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο 
αλέιημε, φπσο πξνσζνχληαη κε βάζε ηηο εηδηθέο αξρέο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ 
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ππεξεζηψλ, ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηεο πξφιεςεο ησλ θνηλσληθψλ 
αλαγθψλ θαη ηεο ζηφρεπζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

 Αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο Αλζξψπηλεο Αμηνπξέπεηαο ε νπνία επηβάιιεη ηελ 
αληηκεηψπηζε θάζε αηφκνπ φρη σο παζεηηθφ αληηθείκελν αιιά σο ππεχζπλν 
πνιίηε πνπ δηθαηνχηαη λα επηιέγεη θαη λα δηεθδηθεί ηελ κνξθή πξνζηαζίαο πνπ 
ρξεηάδεηαη.  

ii. Κνηλσληθνπνιηηηθό επίπεδν  

 Ζ αξρή ηεο Δπηθνπξηθφηεηαο ηππνπνηεί ηελ παξέκβαζε ησλ πξνγξακκάησλ 
θνηλσληθήο έληαμεο γηα ηελ θάιπςε κφλν εθείλσλ ησλ αλαγθψλ, νη νπνίεο δελ 
κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο. 

 Ζ αξρή ηεο Δμαηνκίθεπζεο επηβάιιεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 
θνηλσληθήο έληαμεο ζε ζρέζε κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ αλαγθψλ ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ. Ζ εθαξκνγή ηεο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ ηππνπνίεζε ηεο 
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάγθεο, χζηεξα απφ ηελ αληηθεηκεληθή ζηάζκηζε ησλ 
επηινγψλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αλαθνξηθά κε ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο 
θνηλσληθήο θάιπςεο. 

 Ζ Δλεξγνπνίεζε ησλ απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ απνξξέεη απφ ηελ αλάγθε άκεζεο 
ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ.Δμεηδηθεχεηαη κέζσ 
δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ πνπ ελζαξξχλνπλ ηνπο δηθαηνχρνπο θνηλσληθψλ 
παξνρψλ/ππεξεζηψλ αθελφο λα απεγθισβηζζνχλ απφ ελδερφκελεο «παγίδεο ηεο 
θηψρεηαο», αθεηέξνπ λα ελδπλακψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο 
ηνπο. 

iii. Δπηρεηξεζηαθό επίπεδν 

 Ζ αξρή ηεο Κνηλσληθήο Λνγνδνζίαο επηβάιιεη ηε δηαηήξεζε ηεο επηηειηθήο 
αξκνδηφηεηαο ιήςεο απνθάζεσλ ζηα φξγαλα ηνπ Κξάηνπο (Κνηλνβνχιην, 
Γηνίθεζε), πνπ ζρεδηάδνπλ θαη ξπζκίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηξαηεγηθήο. Απφ 
ηελ άιιε πιεπξά, ε εθαξκνγή ησλ Ππιψλσλ ηεο ηξαηεγηθήο αλαηίζεηαη ηφζν ζε 
δεκφζηνπο θνξείο (απνθεληξσκέλα ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ, Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνη), φζν 
θαη ζε ηδησηηθνχο θαη εζεινληηθνχο θνξείο.  

 Ζ αξρή ηεο Γηθηχσζεο επηβάιιεη ηελ δηακφξθσζε κφληκσλ δηθηχσλ νξηδφληηαο 
θαη θάζεηεο ζπλεξγαζίαο κε «εηαίξνπο» θνξείο (stakeholders) πνπ έρνπλ εχινγν 
ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο 
Κνηλσληθήο Έληαμεο. 

 Ζ αξρή ηεο πνιπδηάζηαηεο πξνζέγγηζεο ηεο Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο επηβάιιεη 
ηελ πηνζέηεζε ζχλζεησλ κεζνδνινγηθψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ.  

Με βάζε ην αμίσκα ηεο ζπλνιηθήο ζπιινγηθήο επζχλεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
θαηλνκέλσλ ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 
ΠεΚΔ απαηηείηαη : 

 Κηλεηνπνίεζε φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο κε ζηφρν ηελ 
αμηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ. 

 πλεξγαζία κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε 
ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ησλ παξεκβάζεσλ. 

 Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαοκε ζηφρν ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ 
αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 

Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα ε ΠεΚΔ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, θηινδνμεί λα απνηειέζεη 
ηε γέθπξα κεηάβαζεο απφ ηελ επνρή αληηκεηψπηζεο ηνπ αηφκνπ σο παζεηηθνχ ιήπηε 
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ππεξεζηψλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά 
δξψκελα. 

5.1.1 Ωφελούμενοι της Περιφερειακής τρατηγικής 

Ζ Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε επηθεληξψλεηαη θαηαξρήλ ζε 
παξεκβάζεηο ππέξ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο 
θηλδχλνπ εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπο λα θαιχςνπλ είηε απφ ίδηνπο πφξνπο, είηε κέζσ 
ηεο αγνξάο εξγαζίαο, είηε απφ ην δεκφζην ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Οη παξεκβάζεηο ηεο ηξαηεγηθήο δελ θαιχπηνπλ κφλν ηηο παξαδνζηαθέο νκάδεο 
ζηφρνπ ησλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ (παηδηά, αλάπεξνη, ειηθησκέλνη κε 
πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, θ.ιπ.), αιιά θαη άιιεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ πνπ 
απεηινχληαη κε απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, παξά ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε 
δηαζεζηκφηεηά ηνπο γηα απαζρφιεζε (π.ρ. καθξνρξφληα άλεξγνη). 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ΠεΚΔ δελ είλαη λα εμππεξεηήζεη κφλν άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο 
θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ζπλνρήο, αιιά λα εμαζθαιίζεη καθξνπξφζεζκα 
νηθνλνκηθέο δηεμφδνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ησλ 
εππαζψλ νκάδσλ, επηηξέπνληαο ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά 
ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο, φπσο ε αλεξγία ή ε ππεξρξέσζε. 

Ζ Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή ζηελ Αηηηθή, επηθεληξψλεηαη πξσηίζησο ζηηο νκάδεο 
πςειήο πξνηεξαηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα : 

1. ζην κε νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θάησ 
απφ ην εγγπεκέλν φξην ζπληήξεζεο,  

2. ζηνπο ειηθησκέλνπο άλσ ησλ 65 εηψλ, πνπ δελ ιακβάλνπλ ζπληάμεηο, κε αηνκηθφ 
ή νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ ην εγγπεκέλν φξην ζπληήξεζεο,  

3. ζηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα θάησ 
απφ ην εγγπεκέλν φξην ζπληήξεζεο  

4. ζηα παηδηά ειηθίαο 0-17 εηψλ πνπ αλήθνπλ ζε εηδηθέο ή επάισηεο νκάδεο θαη  

5. ζηνπο Έιιελεο Ρνκά θαη ηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ. 

5.2 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

5.2.1 Αναπτυξιακός χεδιασμός του ΠΕΠ ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020 

Σν δεηνχκελν ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο Αηηηθήο κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 
2020απνηειεί ε ζηξαηεγηθή πηνζέηεζε ελφο κίγκαηνο αλαπηπμηαθψλ κεηαβιεηψλ 
θαηπαξακέηξσλ, ψζηε λα κπνξέζεη ε πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία φρη κφλν λα αλαθάκςεη, 
αιιάθαη λα ηεζεί κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ζε κηα δπλακηθή θαη βηψζηκε αλαπηπμηαθή 
ηξνρηάπνπ είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηξσζείζαο θνηλσληθήο 
ζπλνρήο θαηηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

Δίλαη δεδνκέλν φηη ε πξψηηζηε πξνηεξαηφηεηα γηα ην ΠΔΠ Αηηηθήο 2014-2020 είλαη 
εεπαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ επίηεπμε ζεηηθψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο κεηά απφ 
ηελ6εηή πεξίνδν χθεζεο θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηε κείσζε ησλ 
πνζνζηψλαλεξγίαο πνπ είλαη αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηε κείσζε ηεο 
θηψρεηαο θαη ηεδηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. ηε βαζηθή απηή επηινγή ζα 
ζπλδξάκνπλ θαη νηπαξεκβάζεηο ησλ Σνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 

Δίλαη επηπιένλ θαλεξφ φηη, ε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Γηαξζξσηηθψλθαη επελδπηηθψλ Σακείσλ (ΔΓΔΣ) ζην πιαίζην ηνπ Δ 2014-2020 
(ΔΠΑ-ΗΗ) δελεπαξθεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαπηπμηαθψλ θαη 
δηαξζξσηηθψλαλαγθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   228 

 

Ωο πξσηαξρηθή θαη νξηδφληηα αλάγθε αλαδεηθλχεηαη ε άκβιπλζε, αιιά θαη ε 
ελεξγεηηθή θαη δεκηνπξγηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
θνηλσληθήο θξίζεο ζηελ Αηηηθή, κε έκθαζε ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγηθήο 
βάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηελ ελίζρπζε ησλ εμσζηξεθψλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ, ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ θνηλσληθή ελδπλάκσζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ 
πιεζπζκνχ. 

Δηδηθφηεξα,πξνθχπηνπλ γηα ηελ Αηηηθή νη αθφινπζνη βαζηθνί αλαπηπμηαθνί ζηφρνη - 
πξνηεξαηφηεηεο: 

Α. Ζ αλαζηξνθή ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
θαη εβαζκηαία αλαδηάξζξσζε ηεο κε ηε κεηαηόπηζε ζε θιάδνπο πςειήο 
πξνζηηζέκελεοαμίαο θαη ρακειήο πεξηβαιινληηθήο όριεζεο κε ζηόρν ηε 
δεκηνπξγία ζέζεσλεξγαζίαο, ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο, ηελ θαηλνηόκν 
επηρεηξεκαηηθόηεηα θαηηε θηιηθή θαη έμππλε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

Ο ζηφρνο απηφο ζα εμππεξεηεζεί απφ ηε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ 
ησλΘ 1, 2, 3 θαη ελ κέξεη απφ ηνπο Θ 4, 7 & 8, κε ηελ εθαξκνγή ελφο 
κίγκαηνοπαξεκβάζεσλ πνπ ζηνρεχεη ζε δχν δηαθξηηέο νκάδεο ζηφρνπο πνπ είλαη νη 
πθηζηάκελεοεπηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα νη ΜΜΔ, πνπ απνηεινχλ θαη ην βαζηθφ 
παξαγσγφ ζέζεσλεξγαζίαο, αιιά θαη ην αξγψλ αλζξψπηλν δπλακηθφ πςειψλ 
πξνζφλησλ γηα ηε δεκηνπξγίαλέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξνψζεζε θαη 
ελζσκάησζε θαηλνηνκίαο(ηερλνινγηθήο θαη κε), ε ζπλεξγαζία θαη ε δηθηχσζε, ε 
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη εδεκηνπξγία δνκψλ θαη κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηεινχλ ηαβαζηθά κέζα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ. Ζ 
«νκάδα» ησλ αλαγθψλ απηψλ ηαπηίδεηαηκε ηελ ΥΠ 1 ηνπ Δ 2014 -2020. 

Β. Ζ βειηίσζε ηεο ειθπζηηθόηεηαο ηεο Αηηηθήο ζαλ ηόπνπ θαηνηθίαο 
θαηπξνζέιθπζεο επελδύζεσλ, κέζσ ηεο πξνζηαζίαο θαη αεηθνξηθήο 
δηαρείξηζεο ηνπθπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο θαη ηεο 
πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθήαιιαγή. 

Ο ζηφρνο απηφο ζα εμππεξεηεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Θ 4,5,6, θαη ελ κέξεη απφ 
ηνΘ 7 κε ηελ εθαξκνγή ελφο κίγκαηνο παξεκβάζεσλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ 
πξσηαξρηθά ζηελελαξκφληζε κε ην πεξηβαιινληηθφ θεθηεκέλν, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 
δπλαηνηήησλ πνππαξέρεη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (σο αλαδπφκελνο ηνκέαο 
νηθνλνκηθήοπνπ απνηεινχλ καδί κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηα ζεκαληηθφηεξα 
ζπγθξηηηθάπιενλεθηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ ελίζρπζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ 
ηνπξηζηηθνχπξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο. Λφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο ε Πεξηθέξεηα είλαη 
επάισηε ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη απαηηείηαη ε ζηαδηαθή 
πξνζαξκνγή ηεο. Ζ«νκάδα» ησλ αλαγθψλ απηψλ ηαπηίδεηαη κε ηελ ΥΠ 3 ηνπ Δ 
2014 -2020. 

Γ. Ζ δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Ο ζηφρνο απηφο ζα δηαζθαιηζηεί κε ηε δεκηνπξγία ελφο «νινθιεξσκέλνπ 
πιαηζίνπ»θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ελδπλάκσζεο γηα ηηο εππαζείο νκάδεο θαη ηελ 
άκβιπλζε ησλπαξαγφλησλ πνπ δηνγθψζεθαλ απφ ηελ θξίζε θαη ηα νπνία νδεγνχλ 
ζε θηψρεηα θαηθνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο. Οηπαξεκβάζεηο απηέο ζα είλαη ζηνρεπκέλεο ζηηο θνηλσληθέο ππν-νκάδεο 
ζηηο νπνίεοδηαθξίλνληαη ηα κεηνλεθηνχληα άηνκα (επάισηεο, εηδηθέο θαη ινηπέο). 

ηελ εμππεξέηεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζπλδξάκνπλ νη Θ 8, 9 &10 κέζσ 
ζηνρεπκέλσλπαξεκβάζεσλ γηα ηελ έληαμε/επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ 
νκάδσλ – ζηφρσλπνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα, ηε βειηίσζε 
ηεο πξφζβαζεο ζεπξνλνηαθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο πγείαο θαη ηελ πξνψζεζε 
ίζσλ επθαηξηψλ. 

Ζ βειηίσζε ησλ βαζηθψλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ εμππεξεηεί ηζνκεξψο ηηο 
Πξνηεξαηφηεηεο Α θαη Β ελψ ε αλαβάζκηζε ησλ δνκψλ Δθπαίδεπζεο θαη Γηα 
βίνπκάζεζεο εμππεξεηεί ηηο πξνηεξαηφηεηεο Α θαη Γ. 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   229 

 

Ζ Πεξηθέξεηα μεθηλά ηε λέα αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα κε κεγαιχηεξν βαζκφ χθεζεο 
απφηνλ εζληθφ κέζν φξν θαη κε έληνλα πξνβιήκαηα αλεξγίαο, δηαηήξεζεο ηεο 
καθξνρξφληαοαλεξγίαο ζε πςειά επίπεδα, πξνβιεκάησλ θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ 
θαη έμαξζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θηψρεηαο. Καηά ηε δεθαεηία 2001-2011 
αλαδείρζεθαλ ζεκαληηθέοπιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ κεηαβάιιεη 
ζεκαληηθά ηνλ ραξαθηήξα ησλ«ππνδνρέσλ» απηψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ, ελψ 
δεκηνχξγεζαλ ζχιαθεο αλεξγίαο θαηθαηλνκέλσλ δηαθξίζεσλ ζε αξθεηέο 
ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο. 

Ζ Αηηηθή εθηφο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ αλακθίβνια έρεη φπσο ν 
κεηξνπνιηηηθφοραξαθηήξαο ηεο, ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζην ζχζηεκα ησλ 
παγθφζκησλ κεηαθνξψλ πνπαπνδεηθλχεηαη θαη απφ ην έληνλν ελδηαθέξνλ πνπ 
ππάξρεη γηα ηελ πινπνίεζεεπελδχζεσλ, φπσο δείρλεη ε πεξίπησζε ηνπ Πεηξαηά, έρεη 
θαη πιενλεθηήκαηα πνπ κέρξηζήκεξα δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί ζην βαζκφ πνπ ζα 
κπνξνχζαλ, φπσο ε πινχζηα ηζηνξηθήθιεξνλνκηά, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ην θιίκα 
θιπ., πνπ απνηεινχλ ερέγγπα γηα ηελαλάπηπμε ελφο αληαγσληζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο. 

5.2.1 ύνδεση ΠΕΠ και Περιφερειακής τρατηγικής Κοινωνικής 

Ένταξης 

Κεληξηθφ ηφρν ηεο ΠεΚΔ Αηηηθήο απνηειεί : ε πξνψζεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο 
ζπλεθηηθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο δνκεκέλνπ κε εληαίεο αξρέο θαη 
απνθεληξσκέλεο πνιηηηθέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ζηε 
βάζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, κε κεηξήζηκνπο θαη νξαηνχο ζηφρνπο, ζε πξψην 
ρξφλν ηελ άκεζε αλάζρεζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο θαη ζε δεχηεξν ηελ νηθνλνκηθή 
αλάθακςε κε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθή αιιειεγγχε. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ Κεληξηθνχ ηφρνπ, δηακνξθψλεηαη έλα ζπλεθηηθφ πιέγκα 
ηεζζάξσλ ηξαηεγηθψλ ηφρσλ (.). Δηδηθφηεξα:  

  1: Καηαπνιέκεζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο.Ο πξψηνο ζηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο 
εζηηάδεη ζηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο, 
σο απνηέιεζκα ηεο νπνίαο αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο 
δηαβίσζήο ηνπο. Ζ θαηάζηαζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο κπνξεί λα απνηειεί κφληκε 
ζπλζήθε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο, είηε λα είλαη 
απνηέιεζκα ζπγθπξηαθήο θξίζεο, ε νπνία φκσο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επξχηεξν 
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ππεξρξέσζεο. Ο 
ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο αλαθέξεηαη ζε νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ ε νπνία απνηειεί 
«νκάδα πξσηαξρηθήο δεκφζηαο πξνηεξαηφηεηαο», ζχκθσλα θαη κε ηελ Δζληθή 
ηξαηεγηθή, θαζψο «παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ θαη ηελ 
κεγαιχηεξε αλάγθε ππνζηήξημεο απφ ηηο νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο ηεο θνηλσληθήο 
δηνίθεζεο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο». 

  2: Άξζε εκπνδίσλ πξφζβαζεο ζε βαζηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο  

  3: Αληηκεηψπηζε θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 
επθαηξηψλ.Ο ζηφρνο απηφο εζηηάδεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 
κπνξεί λα πξνθχςεη ιφγσ θχινπ, αλαπεξίαο ή νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 
πξνβιεκάησλ. Βαζηθφ πεδίν αλαθνξάο είλαη νη εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ 
(θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν.4019/2011) ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη νκάδεο εθείλεο 
ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ε έληαμή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή 
εκπνδίδεηαη απφ ζσκαηηθά ή ςπρηθά αίηηα ή ιφγσ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή 
ιφγσ αδπλακίαο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απφ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά ή 
πνιηηηζηηθά αίηηα. ε απηέο αλήθνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο (ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο ή 
λνεηηθέο ή αηζζεηεξηαθέο), εμαξηεκέλα ή απεμαξηεκέλα απφ νπζίεο άηνκα, 
νξνζεηηθνί, θπιαθηζκέλνη/απνθπιαθηζκέλνη, αλήιηθνη παξαβάηεο, αιιά θαη νη 
άλεξγνη λένη, νη άλεξγεο γπλαίθεο, νη καθξνρξφληα άλεξγνη, νη αξρεγνί 
κνλνγελετθψλ νηθνγελεηψλ θαη ηα κέιε πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ, νη γπλαίθεο 
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ζχκαηα βίαο θαη ηα άηνκα κε πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ κεηαλαζηψλ. 

  4: Πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Ο σο άλσ θεληξηθφο ζηφρνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο ηεο ΠεΚΔ Αηηηθήο 
εμεηδηθεχεηαη ζε Ππιψλεο/Δπηρεηξεζηαθνχο Άμνλεο/Πξνηεξαηφηεηεο θαη Μέηξα. Οη 
ηέζζεξηο (4) Ππιψλεο νη νπνίνη ηαπηίδνληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο Δζληθήο 
ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο είλαη νη παξαθάησ : 

► Ππιώλαο 1 – Καηαπνιέκεζε ηεο Αθξαίαο Φηώρεηαο  

Ο 1νοΠπιψλαο εζηηάδεη ζηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ ζπλζήθεο αθξαίαο 
θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα, θαη είηε βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θξίζεο (π.ρ. άζηεγνη) 
είηε αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο δηαβίσζήο ηνπο. πσο 
επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ ΔΚΔ, ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί 
νκάδα πξσηαξρηθήο δεκφζηαο πξνηεξαηφηεηαο, θαζψο παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν 
βαζκφ θηλδχλνπ θαη ηελ κεγαιχηεξε αλάγθε ππνζηήξημεο απφ ηηο ππάξρνπζεο 
ππεξεζίεο ζε πεξηφδνπο χθεζεο.  

► Ππιώλαο 2 – Πξόιεςε θαη Καηαπνιέκεζε Απνθιεηζκνύ ησλ παηδηώλ  

Ο 2νοΠπιψλαο ππνζηεξίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ζηελ Αηηηθή, απφ ηηο 
ζπλέπεηέο πνπ έρεη ε θηψρεηα ζηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπο 
αλάπηπμε θαη ζπλεπψο ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα εμειηρζνχλ ζην κέιινλ ζε πγηείο θαη 
απηνδχλακνπο ελήιηθεο. 

► Ππιώλαο 3 – Πξνώζεζε ηεο Έληαμεο εππαζώλ θαη επάισησλ νκάδσλ. 

Ο 3νοεπηθεληξψλεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ εππαζψλ θαη επάισησλ 
νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Πεξηθέξεηα, ζπλδπάδνληαο ηελ ελίζρπζε ηνπ 
εηζνδήκαηνο, ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ηελ 
πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο. 

► Ππιώλαο 4 –Γηαθπβέξλεζε ηεο ηξαηεγηθήο 

Ο 4νοΠπιψλαο αθελφο εληζρχεη ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο 
θαη αθεηέξνπ δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο. 

5.2.1 Επιχειρησιακός χεδιασμός 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ηεο 
ΠεΚΔ ζηελ Αηηηθή, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηηο επηινγέο ηνπ 
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ελ ιφγσ Άμνλεο πεξηιακβάλνπλ παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζα 
ζρεδηαζηνχλ θαη ζα εθαξκνζηνχλ κε πξσηνβνπιία ηεο Πεξηθέξεηαο. Οη παξεκβάζεηο 
πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζπλνιηθά ζηελ Αηηηθή, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη 
ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζα είλαη επξχηεξεο δεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα απηψλ 
απνηππψλεηαη ζηελ Δζληθή ηξαηεγηθή. 

Οη Ππιψλεο ηεο ηξαηεγηθήο εμεηδηθεχνληαη κε ηα βαζηθά εξγαιεία εμππεξέηεζεο ησλ 
ηφρσλ ηεο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη νηΔπηρεηξεζηαθνί Άμνλεο:  

 Καηαπνιέκεζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο  

 Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ παηδηψλ  

 Πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ εππαζψλ θαη επάισησλ νκάδσλ  

 Γηαθπβέξλεζε ηεο ηξαηεγηθήο 
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Κάζε Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο εμππεξεηείηαη κε Πξνηεξαηφηεηεο νη νπνίεο θαη ζα 
πινπνηεζνχλ κε ζεκαηηθά Μέηξα. Γεδνκέλνπ φηη γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ 
παξεκβάζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα ζα αλαπηπρζεί 
δηαθξηηφ ρέδην Γξάζεο (Παξαδνηέν Β‟), επηζεκαίλεηαη φηη νη παξεκβάζεηο αλά 
Πξνηεξαηφηεηα, πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, είλαη δπλακηθέο θαη αλνηθηέο πξνο 
επεμεξγαζία θαη πεξαηηέξσ ζπκπιήξσζε. 

ηε βάζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο πνπ πξνέθπςαλ 
απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη δηαπίζησζεο ησλ απαηηήζεσλ 
παξέκβαζεο, ησλ αξρψλ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηεο 
εθαξκνζζείζαο Μεζνδνινγίαο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ, θαη ηεο επηιεμηκφηεηαο 
ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ Δπελδπηηθψλ Σακείσλ θαη ησλ ινηπψλ Σακείσλ θαη 
Πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα Μέηξα 
Πνιηηηθήο αλά Ππιψλα θαη Πξνηεξαηφηεηα Πνιηηηθήο : 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: Καηαπνιέκεζε ηεο αθξαίαο θηώρεηαο 

Ο 1νο Άμνλαο ηεο ηξαηεγηθήο εζηηάδεη ζηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ 
ζπλζήθεο αθξαίαο θηώρεηαο, θαη είηε βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θξίζεο είηε 
αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο δηαβίσζήο ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα 
ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί νκάδα πξσηαξρηθήο πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, θαζψο παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ θαη ηελ 
κεγαιχηεξε αλάγθε ππνζηήξημεο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο ζε 
πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

Οη Πξνηεξαηφηεηεο Πνιηηηθήο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα Μέηξα πνπ πεξηιακβάλεη ν 1νο 
Άμνλαο είλαη : 

 Πξνηεξαηφηεηα 1.1.Πξφζβαζε ζε βαζηθά Αγαζά 

 ΜΔΣΡΟ 1.1.1. - Πξφζβαζε ζε βαζηθά είδε δηαβίσζεο  

 ΜΔΣΡΟ 1.1.2. - Πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο  

 ΜΔΣΡΟ 1.1.3. -Αληηκεηψπηζε θξίζεσλ 

 ΜΔΣΡΟ 1.1.4. - Πξφζβαζε ζε ζηέγε  

 ΜΔΣΡΟ 1.1.5. - Πξφζβαζε ζε ελέξγεηα  

 ΜΔΣΡΟ 1.1.6. - Πξφζβαζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα  

 ΜΔΣΡΟ 1.1.7. - Πξφζβαζε ζε λνκηθέο ππεξεζίεο 

 ΜΔΣΡΟ 1.1.8. - Πξφζβαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ θαη αλαςπρήο  

 Πξνηεξαηφηεηα 1.2.Πξφζβαζε ζε Δπαξθείο Πφξνπο 

 ΜΔΣΡΟ 1.2.1. –Δλζσκάησζε πνξηζκάησλ αμηνιφγεζεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο «Δγγπεκέλν Κνηλσληθφ Δηζφδεκα»  

 ΜΔΣΡΟ 1.2.2. – Τπνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο εθαξκνγήο αληηκεηψπηζεο 
ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο  

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2: Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνύ ησλ 
παηδηώλ 

Ο 2νο Άμνλαο εζηηάδεη ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ ηηο εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο 
επηπηψζεηο πνπ έρεη ε θηψρεηα ζηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπο 
αλάπηπμε θαη, ζπλεπψο, ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα εμειηρζνχλ κειινληηθά ζε πγηείο θαη 
απηνδχλακνπο ελήιηθεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ηα παηδηά (0-17 εηψλ) πνπ κεγαιψλνπλ 
ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο βηψλνληαο πνιιαπιέο ζηεξήζεηο θαη κεηνλεθηήκαηα 
απνηεινχλ ομάδα ςτηλήρ πποηεπαιόηηηαρ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 
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Οη Πξνηεξαηφηεηεο Πνιηηηθήο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα Μέηξα πνπ πεξηιακβάλεη ν 2νο 
Άμνλαο είλαη : 

 Πξνηεξαηφηεηα 2.1. Πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο  

 ΜΔΣΡΟ 2.1.1 - Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο αγσγήο  

 ΜΔΣΡΟ 2.1.2 - Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, 
ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο  

 ΜΔΣΡΟ 2.1.3 - Πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο  

 ΜΔΣΡΟ 2.1.4 - Πξφιεςε ηεο παξαπνκπήο ζε δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο  

 ΜΔΣΡΟ 2.1.5 - Πξνψζεζε ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη 
επαλέληαμεο.  

 Πξνηεξαηφηεηα 2.2. Πξφζβαζε ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.  

 ΜΔΣΡΟ 2.2.1 –Πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήοέληαμεο παηδηψλ Ρνκά  

 ΜΔΣΡΟ 2.2.2 –Δηδηθή αγσγή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία.  

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 3: Πξνώζεζε ηεο έληαμεο ησλ εππαζώλ θαη επάισησλ 
νκάδσλ 

Ο 3νοΆμνλαο ηεο ηξαηεγηθήο επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηηθήο 
έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ ζπλδπάδεη ηελ πξνψζεζε ζηελ 
απαζρφιεζε θαη ηελ πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Τπνθείκελα ησλ 
παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα είλαη άηνκα θαη νηθνγέλεηεο ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο, πνπ 
είηε έρνπλ ήδε εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηνπ Άμνλα 1 είηε εληάζζνληαη γηα 
πξψηε θνξά ζε πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηνπ Άμνλα 3, θαζψο δελ αληηκεησπίδνπλ 
θαηαζηάζεηο αθξαίαο θηψρεηαο.  

Οη Πξνηεξαηφηεηεο Πνιηηηθήο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα Μέηξα πνπ πεξηιακβάλεη ν 3νο 
Άμνλαο είλαη : 

 Πξνηεξαηφηεηα 3.1. Δλεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ. 

 ΜΔΣΡΟ 3.1.1. Πξφζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ ζε 
πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο  

 ΜΔΣΡΟ 3.1.2. Πξφζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ ζε δξάζεηο 
Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο  

 Πξνηεξαηφηεηα 3.2. Πξφζβαζε αλέξγσλ κε ζσξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
απνθιεηζκνχ θαη άιισλ νκάδσλ ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο.  

 ΜΔΣΡΟ 3.2.1 - Πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο  

 ΜΔΣΡΟ 3.2.2 - Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο θαη 
λνζειείαο  

 ΜΔΣΡΟ 3.2.3 - Πξφιεςε ηεο παξαπνκπήο ζε δνκέο θιεηζηήο 
θξνληίδαο  

 ΜΔΣΡΟ 3.2.4 - Πξνψζεζε ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, απνθαηάζηαζεο 
θαη επαλέληαμεο  

 ΜΔΣΡΟ 3.2.5 -Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο 
θεξεγγπφηεηαο ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4: Γηαθπβέξλεζε ηεο ηξαηεγηθήο 

Ο Άμνλαο 4 πεξηέρεη παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηαθπβέξλεζεο θαη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο 
ηξαηεγηθήο. 
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Οη Πξνηεξαηφηεηεο Πνιηηηθήο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα Μέηξα πνπ πεξηιακβάλεη ν 4νο 
Άμνλαο είλαη : 

 Πξνηεξαηφηεηα 4.1. πληνληζκφο ηεο ηξαηεγηθήο. 

 ΜΔΣΡΟ 4.1.1 - Παξαηεξεηήξην Κνηλσληθήο Έληαμεο Αηηηθήο 

 Πξνηεξαηφηεηα 4.2. Πνηφηεηα ηεο ηξαηεγηθήο. 

 ΜΔΣΡΟ 4.2.1 - Αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο  

 ΜΔΣΡΟ 4.2.2 - Αμηνιφγεζε ηεο ηξαηεγηθήο  

 Πξνηεξαηφηεηα 4.3. Δθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο. 

 ΜΔΣΡΟ 4.3.1 - Αλάπηπμε ηνπ Κνηλσληθνχ Πινπξαιηζκνχ  

 ΜΔΣΡΟ 4.3.2 - Αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ  

 ΜΔΣΡΟ 4.3.3 - Αλάπηπμε ηεο ζηνρεπκέλεο έξεπλαο  

 ΜΔΣΡΟ 4.3.4–Γηάδνζε ηεο ηξαηεγηθήο.  

5.2.2 Άξονας Προτεραιότητας 1: Καταπολέμηση της ακραίας 

φτώχειας 

5.2.2.1 Προτεραιότητα 1.1: Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά  

H πξφζβαζε ζε βαζηθά αγαζά απνηειεί, εμαηηίαο ηεο ζπγθπξίαο ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο, θξίζηκε πξνηεξαηφηεηα επηδηψθνληαο ηελ πξφιεςε, άξζε ή άκβιπλζε 
παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ εζηίεο πςεινχ θηλδχλνπ απνθιεηζκνχ, φπσο ε 
αδπλακία θάιπςεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ δηαβίσζεο, ε έιιεηςε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 
πεξίζαιςεο, ε αδπλακία πξφζβαζεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ε ελεξγεηαθή 
θηψρεηα θαη ε έιιεηςε θαηάιιειεο ζηέγαζεο.  

Χο θχξηα παξέκβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πξνηεξαηφηεηαο νξηνζεηείηαη ε ζηαδηαθή 
πξφζβαζε ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ αθξαία θηψρεηα ζε έλα νινθιεξσκέλν Παθέην 
Βαζηθψλ Αγαζψλ κέζσ ησλ αθφινπζσλ Μέηξσλ:  

 ΜΔΣΡΟ 1.1.1. - Πξφζβαζε ζε βαζηθά είδε δηαβίσζεο  

 ΜΔΣΡΟ 1.1.2. - Πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο  

 METRO 1.1.3 – Αληηκεηψπηζε θξίζεσλ 

 ΜΔΣΡΟ 1.1.4. - Πξφζβαζε ζε ζηέγε  

 ΜΔΣΡΟ 1.1.5. - Πξφζβαζε ζε ελέξγεηα  

 ΜΔΣΡΟ 1.1.6. - Πξφζβαζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

 ΜΔΣΡΟ 1.1.7. – Πξφζβαζε ζε λνκηθέο ππεξεζίεο 

 ΜΔΣΡΟ 1.1.8. - Πξφζβαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ θαη αλαςπρήο.  

5.2.2.1.1 ΜΕΣΡΟ 1.1.1. Πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης  

(α) Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο έρεη ζπγθξνηήζεη, σο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο,ηέζζεξεηο (4) 
«Κνηλσληθέοπκπξάμεηο» ζηηο ΠΔ Βνξείνπ, Κεληξηθνχ, Ννηίνπ Σνκέα θαη Πεηξαηψο-
Νήζσλ, γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο πξνο Απφξνπο» (Δπξσπατθφ Σακείν 
Απφξσλ2014 – 2020) κε αληηθείκελν:  

 ηε ρνξήγεζε ηξνθίκσλ (καθξάο δηαξθείαο θαη θξέζθα θαζψο θαη εηδηθά ηξφθηκα 
γηα βξέθε)  
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 ηελ θάιπςε βαζηθψλ πιηθψλ ζηεξήζεσλ (ξνπρηζκφο γηα παηδηά θαη 
ελήιηθεο/θπξίσο αζηέγνπο – είδε θαζαξηζκνχ θαη πξνζσπηθήο πγηεηλήο, παηδηθά 
είδε/βηβιία, παηρλίδηα, βξεθηθφο εμνπιηζκφο θιπ)  

 ηελ παξνρή ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ.  

Ζ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ξήηξεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο κε ηε ζπλδξνκή ηεο Δθθιεζίαο, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο θαη Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά 
κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο ζε 
παλειιαδηθφ επίπεδν απφ ηελ 1/7/2015.  

Οη Κνηλσληθέοπκπξάμεηο κε επηθεθαιήο εηαίξν ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο έρνπλ ήδε 
δηακνξθψζεη ην αξρηθφ πιαίζην πξνζδηνξηζκνχ ησλ σθεινχκελσλ, δίδνληαο έκθαζε 
ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 θησρά λνηθνθπξηά πνπ δηαβηνχλ ζε θαζεζηψο θηψρεηαο, ή αθξαίαο θηψρεηαο ή 
θηλδχλνπ θηψρεηαο  

 λνηθνθπξηά κε παηδηά, θαη ηδηαηηέξσο ηα κνλνγνλετθά θαη ηξίηεθλα/πνιχηεθλα 
λνηθνθπξηά, πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ζπλζήθεο απνζηέξεζεο  

 πνιπκειείο νηθνγέλεηεο  

 άζηεγνη.  

Μεηά ηελ νξηζηηθή έληαμε ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ(ΦΔΚ1064/5-6-2015, ηεχρνο Β) ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζα δεκνζηεχεη πξνζθιήζεηο πξνο 
δπλεηηθνχο σθεινχκελνπο γηα ππαγσγή ζηε ζρεηηθή Πξάμε κε βάζε ηηο πξνζεζκίεο 
θαη ηα θξηηήξηα πνπ έρεη απνθαζίζεη ε Δζληθή Αξρή θαη αλαθνίλσζε ν Δλδηάκεζνο 
Φνξέαο Γηαρείξηζεο, ελεκεξψλνληαο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάιινπλ ζηε ζπλέρεηα 
ζρεηηθή αίηεζε ππαγσγήο ζην Πξφγξακκα, ελψ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ζα 
δηεμάγεηαη ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθέξεηαο 
θνηλσληθή έξεπλα, ην πφξηζκα ηεο νπνίαο ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ηειηθή 
απφθαζε ππαγσγήο. 

Γηα ην πξναλαθεξφκελν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο 
δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο. 

(β) Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πινπνηεί κέρξη ηηο 31.12.2015 ζην πιαίζην Πξνγξακκαηηθήο 
χκβαζεο κεηαμχ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ην Έξγν «Παξνρή ηξνθίκσλ ζε αζηέγνπο θαη άηνκα πνπ 
δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο ζηέγεο, νη νπνίεο δελ εμαζθαιίδνπλ δπλαηφηεηα θαζεκεξηλήο 
ζίηηζεο θαη δηαηξνθήο», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε «Γαπάλε Υνξήγεζεο ηνπ 
Κνηλσληθνχ Μεξίζκαηνο» ζχκθσλα κε ηηο ξήηξεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4052/2012, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππνπαξάγξαθν Γ1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
4254/2014, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 380.000 Δπξψ. 

(γ) Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζπληνλίδεη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ζηα ζρνιεία ηεο 
Αηηηθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Γσξεάλ δηαλνκήο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα ρνιεία», 
πνπ αμηνπνηεί πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 
Δγγπήζεσλ.  

(δ) Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη νη Γήκνη εμαζθαιίδνπλ ηελ ζπκπιεξσκαηηθή πξφζβαζε 
εππαζψλ νκάδσλ ζε είδε πξψηεο αλάγθεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλσληθψλ 
Παληνπσιείσλ. 

(ε) Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο δξνκνινγνχλ 
δξάζεηο πξνψζεζεο, ελίζρπζεο θαη αλάδεημεο ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο, 
νξγαλψλνληαο εηδηθέο θηλεηέο κνλάδεο. 
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5.2.2.1.2 ΜΕΣΡΟ 1.1.2. Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας  

(α) Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο εληζρχεη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο απφ ηνπο Γήκνπο ηεο 
Αηηηθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
&Πξφλνηαο «Πξφγξακκα δσξεάλ λνζνθνκεηαθήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 
αλαζθάιηζησλ θαη νηθνλνκηθά αδχλακσλ πνιηηψλ», θαιχπηνληαο αλαζθάιηζηα 
θησρά άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζην Δληαίν Μεηξψν Αλαζθαιίζησλ θαη Οηθνλνκηθά 
Αδπλάησλ θαη ιακβάλνπλ «Δηδηθφ Βηβιηάξην Αλαζθαιίζηνπ». χκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο ξπζκίζεηο, ζην Μεηξψν εληάζζνληαη άηνκα πνπ δηακέλνπλ κφληκα θαη 
λφκηκα ζηελ Διιάδα, είλαη αλαζθάιηζηα θαη έρνπλ νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα 
θάησ ησλ 6.000 επξψ, πξνζαπμαλφκελν θαηά 30% γηα ηε ζχδπγν θαη θαηά 20% γηα 
θάζε αλήιηθν ή πξνζηαηεπφκελν παηδί, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πξνέξρεηαη απφ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ παξέρεη δπλαηφηεηα αζθάιηζεο.  

(β) Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη νη Γήκνη εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε εππαζψλ νκάδσλ 
ζε ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ 
Ηαηξείσλ θαη Ηαηξνθνηλσληθψλ Κέληξσλ, αμηνπνηψληαο παξάιιεια ζε ζπλεξγαζία κε 
ηηο δνκέο ησλ ΤγεηνλνκηθψλΠεξηθεξεηψλ Αηηηθήο θαη Πεηξαηψο & Αηγαίνπ (1ε θαη 2ε 
ΓΤΠΔ):  

 ηα εζληθά κέηξα πξφζβαζεο ησλ αλαζθάιηζησλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 
(ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ζπληαγνγξάθεζε) κέζσ ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ 
Γηθηχνπ Τγείαο. 

 ηα εζληθά κέηξα πξφζβαζεο ησλ αλαζθάιηζησλ ζηελ παξνρή θαξκαθεπηηθήο 
θξνληίδαο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο δσξεάλ Φαξκαθεπηηθήο Φξνληίδαο. 

 ηα εζληθά πξνγξάκκαηα δσξεάλ εκβνιηαζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ 
(αλαζθάιηζηνη, άπνξνη θαη ειηθησκέλνη). 

 ηα εζληθά πξνγξάκκαηα πξφιεςεο. 

 ηα εζληθά κέηξα πξφζβαζεο ησλ αλαζθάιηζησλ ζηηο δνκέο ηεο λνζνθνκεηαθήο 
πεξίζαιςεο. 

(γ) Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζηεξίδεη ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο πξνο ηηο 
εππαζείο νκάδεο, πξνσζψληαο : 

 Σελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλνπλ νη ηερλνινγίεο (π.ρ. Σειεθξνληίδα) 
γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο  

 Σελ Γηαπνιηηηζκηθή Μεζνιάβεζε ζε Ννζνθνκεία  

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ Μνλάδσλ Οηθνγελεηαθήο Ηαηξηθήο (Family Health Units) 

 ΣνΔηζηηήξην Τγείαο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ΠΦΤ (health voucher) 

 Σελ επαηζζεηνπνίεζε  ζε ζέκαηα αηνκηθήο θαη ζηνκαηηθήο πγηεηλήο. Παξέκβαζε 
κε πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ Ρνκά κέζσ ησλ αξκφδησλ 
κνλάδσλ ησλ ΟΣΑ α‟ θαη β‟ βαζκνχ.  

 ε ζπλεξγαζία κε Ννζνθνκεία θαη Γήκνπο ηελ ιεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο, γηα 
ηελ παξνρή πεξηνδηθήο θάιπςεο ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ησλ Ρνκά 

 Σελ αλαβάζκηζε θαη ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο Αλνηθηψλ Γνκψλ Φηινμελίαο γηα 
κεηαλάζηεο – αηηνχληεο άζπιν   

5.2.2.1.3 ΜΕΣΡΟ 1.1.3. Αντιμετώπιση κρίσεων 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζρεδηάδεη έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην παξεκβάζεσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θξίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο εππαζείο θαη επάισηεο 
νκάδεοσθεινχκελσλ, πξνσζψληαο: 
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 Σελ αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ ππνδνρήο αζηέγσλ κε πξφβιεςε 
θηλεηψλ κνλάδσλ 

 Σελ ελίζρπζε ησλ Κέληξσλ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ 

 Σελ αλαβάζκηζε θαη ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο Αλνηθηψλ Γνκψλ Φηινμελίαο γηα 
κεηαλάζηεο – αηηνχληεο άζπιν 

 Σελ αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγία one stop shops / θέληξσλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 
θνηλνηήησλ (Ρνκά, κεηαλάζηεο) κε δηεπξπκέλεο ππεξεζίεο θαη θηλεηέο κνλάδεο 

 Σελ ιεηηνπξγία ρψξσλ πγηεηλήο (δεκφζηα ινπηξά, θνηλφρξεζηνη ρψξνη 
πιπληεξίσλ). 

 πκβνπιεπηηθά θέληξα θαη μελψλεο θηινμελίαο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ  

 Σελ αλαβάζκηζε ησλ Κέληξσλ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ 

5.2.2.1.4 ΜΕΣΡΟ 1.1.4. Πρόσβαση σε στέγη  

(α) Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζπληνλίδεη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο «ηέγαζε θαη 
Δπαλέληαμε», πνπ επηδηψθεη ηελ παξνρή πξνζηηήο θαη θαηάιιειεο ζηέγαζεο, 
παξάιιεια κε ηελ νιηθή ή κεξηθή θάιπςε ινγαξηαζκψλ ΓΔΚΟ ή άιισλ βηνηηθψλ 
αλαγθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε δηαδηθαζίεο εξγαζηαθήο επαλέληαμεο θαη πξνψζεζεο 
ησλ σθεινχκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα 
σθειεζνχλ άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ζηέγεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 νηθνγέλεηεο θαη άηνκα πνπ θηινμελνχληαη ζε Κνηλσληθνχο Ξελψλεο Αζηέγσλ ή 
Ξελψλεο Όπλνπ ή θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Αλνηρηψλ Κέληξσλ Ζκέξαο 
Αζηέγσλ  

 νηθνγέλεηεο θαη άηνκα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί σο άζηεγνη απφ ηηο θνηλσληθέο 
ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ή ηα Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο  

 γπλαίθεο πνπ θηινμελνχληαη ζε Ξελψλεο Γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο  

 άηνκα πνπ θηινμελνχληαη ζε Γνκέο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 
18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη δελ ζπνπδάδνπλ.  

(β) Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη νη Γήκνη εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε εππαζψλ νκάδσλ 
ζε ππεξεζίεο πξνζσξηλήο θηινμελίαο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο Κνηλσληθψλ Ξελψλσλ 
Αζηέγσλ, Αλνηρηψλ Κέληξσλ Ζκέξαο Αζηέγσλ θαη Ξελψλσλ Γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο. 

(γ) Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο βειηηψλεη ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο γηα 
πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο φπσο νη Ρνκά (πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, δίθηπα 
θνηλήο σθέιεηαο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη θα). 

5.2.2.1.5 ΜΕΣΡΟ 1.1.5. Πρόσβαση σε ενέργεια  

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ππνζηεξίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ελεξγεηαθήο πελίαο ησλ 
εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, πξνσζψληαο ηελ πξφζβαζε εππαζψλ νκάδσλ:  

 ζην Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Σηκνιφγην ηεο ΓΔΖ 

 ζην Γίθηπν Πξνζηαζίαο Δπάισησλ Καηαλαισηψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. 

5.2.2.1.6 ΜΕΣΡΟ 1.1.6. Πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα  

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζηεξίδνληαο ηηο εππαζείο νκάδεο, ζρεδηάδεη δηαδηθαζίεο 
πξφζβαζεο ηνπο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζηήξημε 
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ησλ δαλεηνιεπηψλ ηφζν σο πξνο ηηο νθεηιέο ηνπο φζν θαη σο πξνο ηελ ζεηηθή 
επίιπζε πξνβιεκάησλ (π.ρ. αθαηάζρεην ινγαξηαζκνχ) ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 
θνηλσληθνχο θνξείο.  

5.2.2.1.7 ΜΕΣΡΟ 1.1.7. Πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζηεξίδνληαο ηηο εππαζείο νκάδεο, ζρεδηάδεη δηαδηθαζίεο 
πξφζβαζεο ηνπο ζε ππεξεζίεο παξνρήο λνκηθήο ζηήξημεο, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ 
ζηήξημε ησλ σθεινχκελσλζε ζπλεξγαζία κε θνξείο πνπ έρνπλ αλάινγν αληηθείκελν 
δξαζηεξηφηεηαο.  

5.2.2.1.8 ΜΕΣΡΟ 1.1.8. Πρόσβαση σε δραστηριότητες πολιτισμού και 

αναψυχής  

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζρεδηάδεη ηελ πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
δξάζεσλ αλαςπρήο, πνπ ζα απεπζχλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο αθφινπζεο 
θαηεγνξίεο: 

 Αλαζθάιηζηα άηνκα κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ ην 
εγγπεκέλν φξην ζπληήξεζεο (φξην ρνξήγεζεο ηνπ βηβιηαξίνπ αλαζθαιίζησλ)  

 Άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ή άιια ηδξχκαηα 
Ν.Π.Γ.Γ ή Ν.Π.Η.Γ. ηνπ πξνλνηαθνχ ηνκέα  

 Μαθξνρξφληα αλέξγνπο  

 Απνδέθηεο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ.  

Οη δξάζεηο ζα επηθεληξσζνχλ ζηε δσξεάλ πξφζβαζε αλζξψπσλ πνπ δελ 
θαιχπηνληαη απφ πθηζηάκελα ζπλαθή πξνγξάκκαηα ζε επηιεγκέλεο πνιηηηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη νξγαλσκέλεο δηαθνπέο εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο.  

5.2.2.2 Προτεραιότητα 1.2: Πρόσβαση σε Επαρκείς Πόρους  

Ζ πξφζβαζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ζε επαξθείο εηζνδεκαηηθνχο πφξνπο απνηειεί 
ζεκειηψδε πξνηεξαηφηεηα ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο, 
επηδηψθνληαο λα εμαζθαιίζεη γηα θάζε άηνκν πνπ εγθισβίδεηαη ζε ζπλζήθεο αθξαίαο 
θηψρεηαο έλα πιέγκα κε αληαπνδνηηθψλ νηθνλνκηθψλ παξνρψλ πνπ ζα 
ζπλδπάδνληαη κε θαηάιιειεο ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη ελεξγνπνίεζεο. κσο, ππφ ην 
πξίζκα ησλ πθηζηάκελσλ αξκνδηνηήησλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηεο εξγαιείσλ, ε 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δελ κπνξεί λα παξέκβεη ζην θξίζηκν πεδίν ηεο εηζνδεκαηηθήο 
ελίζρπζεο ησλ απφξσλ, θαζψο απηφ παξακέλεη σο θξαηηθή ππφζεζε, ζηελ 
απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο.  

Παξά ηνπο ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ε Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο ζα αμηνπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο σο επηηειηθνχ θνξέα ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο, πξνσζψληαο πξσηνβνπιίεο θαη 
ζην πεδίν ηεο εηζνδεκαηηθήο ζηήξημεο εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, κέζσ ησλ 
αθφινπζσλ Μέηξσλ:  

 ΜΔΣΡΟ 1.2.1. –Δλζσκάησζε πνξηζκάησλ αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
«Δγγπεκέλν Κνηλσληθφ Δηζφδεκα» 

 ΜΔΣΡΟ 1.2.2. – Τπνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο εθαξκνγήο αληηκεηψπηζεο ηεο 
αλζξσπηζηηθήο θξίζεο (Ν. 4320/15)  
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5.2.2.2.1 ΜΕΣΡΟ 1.2.1. Ενσωμάτωση πορισμάτων αξιολόγησης του 

Προγράμματος «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα»  

Σν Πξφγξακκα ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο «Δγγπεκέλν Κνηλσληθφ 
Δηζφδεκα»,μεθίλεζε ην 2014 ζην Γήκν Καιιηζέαο,σο πηινηηθή εθαξκνγήζχκθσλα κε 
ην Ν.4093/2012 θαη ηελ ππ. αξ. 39892/ΓΓ1.2/7.11.2014 Κνηλή Απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο 
«Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα». Σν Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε 
άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη βαζίδεηαη ζε 
ηξεηο ππιψλεο:  

 εηζνδεκαηηθή ζηήξημε ησλ δηθαηνχρσλ (κέζσ κεληαίαο θιηκαθνχκελεο 
επηδνκαηηθήο παξνρήο) 

 εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ησλ δηθαηνχρσλ ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη αγαζά  

 ππνζηήξημε ησλ δηθαηνχρσλ πνπ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ έληαμε ή 
επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Καηαλνψληαο ηελ αμία ησλ δεδνκέλσλ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζρεδηάδεη ηελ ελζσκάησζε ησλ πνξηζκάησλ αμηνιφγεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (Ηνχιηνο 2015). Σα ζρεηηθά 
πνξίζκαηα αλακέλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ 
θαηεχζπλζε ελεξγεηψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο αθξαίαο θηψρεηαο, φπσο ελδεηθηηθά :  

 άκβιπλζε ηνπ ζηίγκαηνο θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαηά ησλ ιεπηψλ 

 θνηλσληθή έληαμε ησλ σθεινχκελσλ, ψζηε λα δηαθνπεί ε εμάξηεζε ηνπο απφ ηε 
δεκφζηα ζπλδξνκή 

 ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο ησλ δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ 

5.2.2.2.2 ΜΕΣΡΟ 1.2.2. – Τποστήριξη της υλοποίησης εφαρμογής 

αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης (Ν. 4320/15)  

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Ν. 4320/15 αλαιακβάλεη πνιηηηθέο 
πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. ην πιαίζην απηφ ζα πξνσζήζεη ξπζκίζεηο πνπ 
αθνξνχλ :  

 Γσξεάλ επαλαζχλδεζε ειεθηξηθψλ παξνρψλ θπξίαο θαηνηθίαο θαη παξνρή 
δσξεάλ πνζφηεηαο ξεχκαηνο. 

 Δπίδνκα ελνηθίνπ γηα λέεο κηζζψζεηο ή αλαλεψζεηο παιηψλ. 

 Δπηδφηεζε ζίηηζεο ππφ κνξθή ειεθηξνληθήο θάξηαο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ 
απφ θαηαζηήκαηα. 

5.2.3 Άξονας Προτεραιότητας 2: Πρόληψη και καταπολέμηση 

του αποκλεισμού των παιδιών 

5.2.3.1 Προτεραιότητα 2.1: Πξόζβαζε ζε Οηθνλνκηθά Πξνζηηέο θαη 

Πνηνηηθέο Τπεξεζίεο  

Ζ πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο απνηειεί βαζηθή 
πξνηεξαηφηεηα ηεο ηξαηεγηθήο, επηδηψθνληαο ηελ πξφιεςε, άξζε ή άκβιπλζε 
παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ εζηίεο πςεινχ θηλδχλνπ απνθιεηζκνχ θαηά ηελ παηδηθή 
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ειηθία. Χο θχξηα παξέκβαζε επηιέγεηαη ε πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζε νινθιεξσκέλεο 
Βαζηθέο Τπεξεζίεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα Μέηξα:  

 ΜΔΣΡΟ 2.1.1 - Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο αγσγήο  
 ΜΔΣΡΟ 2.1.2 - Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, 

ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο  
 ΜΔΣΡΟ 2.1.3 - Πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο  
 ΜΔΣΡΟ 2.1.4 - Πξφιεςε ηεο παξαπνκπήο ζε δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο  
 ΜΔΣΡΟ 2.1.5 - Πξνψζεζε ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη 

επαλέληαμεο.  

5.2.3.1.1 ΜΔΣΡΟ 2.1.1. Πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο αγσγήο  

Οη ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο αγσγήο δηαδξακαηίδνπλ έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηε δσή ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαζψο αθελφο ελδπλακψλνπλ ηηο 
πξννπηηθέο θνηλσληθνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη αθεηέξνπ 
εμαζθαιίδνπλ ηελ επίβιεςε θαη θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηηο ψξεο πνπ νη γνλείο 
εξγάδνληαη (ή αλαδεηνχλ εξγαζία) θαη απνπζηάδνπλ απφ ην ζπίηη, ψζηε λα 
ζπλδπάδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ππνρξεψζεηο επαγγεικαηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ βίνπ. 
Σα πεδία παξέκβαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξηιακβάλνπλ:  

 Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ δνκψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο (Βξεθηθνί - 
Βξεθνλεπηαθνί - Παηδηθνί ηαζκνί) ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο  

 Δμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ πξφζβαζεο εππαζψλ νκάδσλ ζηηο ππεξεζίεο 
πξνζρνιηθήο αγσγήο  

 Δλεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ ζην ξφιν ηνπο σο θχξηνη εθπαηδεπηέο 
ησλ παηδηψλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ.  

5.2.3.1.2 ΜΔΣΡΟ 2.1.2. Πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο, 

ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο  

Οη ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη ςπραγσγίαο πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά 
ηελ επθαηξία γηα ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο (αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο, καζεζηαθέο θιπ.) 
πνπ πξνάγνπλ ηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπο αλάπηπμε κέζσ ηζρπξψλ 
εξεζηζκάησλ θαη εληζρχνπλ ηελ νκαιή ηνπο θνηλσληθνπνίεζε κέζσ ηεο νκαδηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ππεξεζίεο αλαςπρήο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ 
ςπρνινγηθή αλάηαζε ησλ παηδηψλ θαη ηδίσο φζσλ αληηκεησπίδνπλ απμεκέλα 
πξνβιήκαηα ιφγσ θηψρεηαο. Σα πεδία παξέκβαζεο ηεο ΠεΚΔ Αηηηθήο 
πεξηιακβάλνπλ:  

 Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ δνκψλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο (Κέληξα 
Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ, Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο 
Παηδηψλ κε αλαπεξία) 

 Δμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ πξφζβαζεο εππαζψλ νκάδσλ ζηηο ππεξεζίεο 
δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο  

 Αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ παηδηθψλ εμνρψλ / θαηαζθελψζεσλ 

 Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ παηδηθψλ ραξψλ. 

5.2.3.1.3 ΜΔΣΡΟ 2.1.3. Πξόζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο  

Σν Μέηξν πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο παηδηψλ, εθήβσλ θαη 
ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:  

 Φπρνθνηλσληθή ζηήξημε θαη έγθαηξε παξέκβαζε γηα πξφιεςε θξίζεσλ  
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 πκβνπιεπηηθή γνλέσλ  

 Τπνζηήξημε γνλέσλ γηα ηε θξνληίδα βξεθψλ ή παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη 
ζρνιηθήο ειηθίαο (π.ρ. ζειαζκφο, πγηεηλή θαη δηαηξνθή, έγθαηξνο εληνπηζκφο 
καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ)  

 Έγθαηξνο εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ θαη δηαζχλδεζε νηθνγελεηψλ κε ηηο 
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο πγείαο & πξφλνηαο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο παξέρνπλ 
εληαηηθή ή εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε.  

5.2.3.1.4 ΜΔΣΡΟ 2.1.4. Πξόιεςε ηεο παξαπνκπήο ζε δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο  

Σα πεδία παξέκβαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξηιακβάλνπλ:  

 Δληζρχνληαη νη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζηνπο ζεζκνχο πηνζεζίαο θαη αλαδνρήο, 
ηδίσο γηα ηα παηδηά ρσξίο γνληθή κέξηκλα πνπ δηαβηνχλ ζε δνκέο θιεηζηήο 
θξνληίδαο  

 Δληζρχνληαη νη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζηνπο ζεζκνχο δηαθξαηηθήο πηνζεζίαο  

 Πξνσζείηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο Πεξηθεξεηαθψλ Κνηλσληθψλ Πνιπθέληξσλ 
(έλα ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα) πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο, 
ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά πνπ 
αληηκεησπίδνπλ έθηαθηε θνηλσληθή αλάγθε θαη παξεκβαίλνπλ άκεζα ζε 
θαηαζηάζεηο θξίζεο, ψζηε λα πξνιεθζνχλ θαηλφκελα αδηθαηνιφγεηεο 
παξαπνκπήο παηδηψλ ζε ππεξεζίεο θιεηζηήο θξνληίδαο. Δλδεηθηηθά 
πξνβιέπνληαη :  

o Άκεζε εμππεξέηεζε ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ έρνπλ ζηγεί 

απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε γηα ζέκαηα πγείαο θαη πξφλνηαο. 
o Πιεξνθφξεζε γηα ην δπλακηθφ ηεο πγείαο (λνζνθνκεία – ηαηξεία – θέληξα 

πγείαο – εηδηθφηεηεο ) θαζψο θαη γηα ηελ ηαρεία πξφζβαζε γηα ηελ πιήξε 

θαη άκεζε ππνζηήξημε έθηαθησλ αλαγθψλ (ΑΜΔΑ, εππαζψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, αζηέγσλ, Ρνκά, κνλνγνλεηθέο νηθνγέλεηεο θηι)  
o Τπνζηήξημε πνιχγισζζεο παξνπζίαζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

πξφλνηαο γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο ππνςήθηνπο επηζθέπηεο ηεο 

Αηηηθήο.  
o Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο γηα ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο πγείαο 

θαη πξφλνηαο (εκβνιηαζκνί, ζπζζίηηα, ιεηηνπξγίεο θνηλσληθψλ ηαηξείσλ θαη 

θαξκαθείσλ, εκεξίδεο, δηαιέμεηο θηι)  
o Αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ λέσλ αλέξγσλ γπλαηθψλ, πξνψζεζε κνληέισλ 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη γηα ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο (άλεξγεο γπλαίθεο, άζηεγνη, Ρνκά, άλεξγα άηνκα – αξρεγνί 

κνλνγνλεηθψλ νηθνγελεηψλ).  

5.2.3.1.5 ΜΔΣΡΟ 2.1.5. Πξνώζεζε ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη 

επαλέληαμεο  

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζα εληζρχζεη ηηο δηαδηθαζίεο απντδξπκαηνπνίεζεο, 
απνθαηάζηαζεο θαη επαλέληαμεο ησλ παηδηψλ πνπ δηαβηνχλ ζε δνκέο θιεηζηήο 
θξνληίδαο παηδηψλ. 

5.2.3.2 Προτεραιότητα 2.2: Πξόζβαζε ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε  

Ζ πξφζβαζε ή παξακνλή ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο ζηελ 
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο ηξαηεγηθήο, 
επηδηψθνληαο ηελ πξφιεςε, άξζε ή άκβιπλζε παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ εζηίεο 
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πςεινχ θηλδχλνπ απνθιεηζκνχ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. κσο, ππφ ην πξίζκα ησλ 
πθηζηάκελσλ αξκνδηνηήησλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηεο εξγαιείσλ, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
δελ κπνξεί λα παξέκβεη απηνηειψο ζην θξίζηκν πεδίν ηεο ππνρξεσηηθήο 
εθπαίδεπζεο, θαζψο απηφ παξακέλεη σο θξαηηθή ππφζεζε ζηελ απνθιεηζηηθή 
αξκνδηφηεηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο.  

Παξά ηνπο ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ε Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο ζα αμηνπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο σο επηηειηθφο θνξέαο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο, πξνσζψληαο πξσηνβνπιίεο θαη 
ζην πεδίν ηεο πξφζβαζεο / παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζηηο βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο 
εθπαίδεπζεο κε ηα αθφινπζα Μέηξα:  

 ΜΔΣΡΟ 2.2.1 - Δθπαηδεπηηθή Έληαμε παηδηψλ Ρνκά  

 ΜΔΣΡΟ 2.2.2 – Δηδηθή αγσγή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία. 

5.2.3.2.1 ΜΕΣΡΟ 2.2.1. Προώθηση της εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών 

Ρομά  

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζα εληζρχζεη ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο παηδηψλ Ρνκά ζηηο 
βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο 
Κνηλσληθήο Έληαμεο Ρνκά. Δηδηθφηεξα πξνσζνχληαη : 

 ηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη πξνγξάκκαηα 
εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. 

 Γεκηνπξγία θέληξσλ ζηήξημεο ηζηγγαλνπαίδσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη κειέηεο θαη ππνζηήξημεο. Σα θέληξα ζα 
ππνζηεξίδνληαη απφ εμεηδηθεπκέλν παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ επηθνξηηζκέλν κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ. 

5.2.3.2.2 ΜΔΣΡΟ 2.2.2.Δηδηθή αγσγή ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη νη Γήκνη ζα εληζρχζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζηήξημεο ησλ 
αηφκσλ κε αλαπεξία πξνσζψληαο δξάζεηο : 

 Αλαβάζκηζε θαη ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο δνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα άηνκα κε 
αλαπεξία 

 Δμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε γηα έληαμε καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη 
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θιπ. 

Παξάιιεια, ζα αμηνπνηεζνχλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν νη παξεκβάζεηο ησλ Μέηξσλ 
2.1.1, 2.1.2 θαη 2.1.3, δεκηνπξγψληαο έλα ηζρπξφ πιέγκα θηλήηξσλ πξφζβαζεο θάζε 
παηδηνχ κε αλαπεξία πνπ δηακέλεη ζηελ Αηηηθή ζε πξνγξάκκαηα πςειήο θνηλσληθήο 
επέλδπζεο, ηα νπνία βειηηψλνπλ παξάιιεια ηηο εξγαζηαθέο πξννπηηθέο ησλ γνλέσλ 
ηνπο. 

5.2.4 Άξονας Προτεραιότητας 3: Προώθηση της ένταξης των 

ευπαθών και ευάλωτων ομάδων 

5.2.4.1 Προτεραιότητα 3.1: Δλεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ  

Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ επηβάιιεηαη απφ ηελ αλάγθε ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ θαη αλάθηεζεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο απηνδπλακίαο. 
ηεξίδεηαη ζε έλα πιαίζην ακνηβαίσλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε ην 
νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη ζεκειηψλνπλ δηθαηψκαηα ιήςεο δεκφζησλ θνηλσληθψλ 
παξνρψλ / ππεξεζηψλ, αιιά παξάιιεια αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά πξνζσπηθέο 
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δξάζεηο απηνηεινχο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπο γηα λα πεξηνξίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο 
εμάξηεζεο απφ ην Κξάηνο.  

Χο θχξηα παξέκβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πξνηεξαηφηεηαο νξηνζεηείηαη ε 
ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ κέζσ ησλ αθφινπζσλ Μέηξσλ:  

 ΜΔΣΡΟ 3.1.1. Πξφζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ ζε πξνγξάκκαηα 
ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο  

 ΜΔΣΡΟ 3.1.2. Πξφζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ ζε δξάζεηο 
Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

5.2.4.1.1 ΜΔΣΡΟ 3.1.1. Πξόζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ ζε 

πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθώλ πνιηηηθώλ απαζρόιεζεο  

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζα εληζρχζεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε 
ησλ επάισησλ αλέξγσλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ πξφζβαζε ηνπο ζε:  

 Τπνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ θνηλσληθήο 
νηθνλνκίαο 

 Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο / παξεκβάζεηο ζε εππαζείο νκάδεο ζε θιάδνπο αηρκήο 
ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηθέξεηαο / ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

 Γξάζεηο πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε (ηχπνπ ΝΔΔ, ΝΘΔ, Κνηλσθεινχο 
Δξγαζίαο, πξαθηηθήο άζθεζεο θαη απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο) γηα 
εππαζείο νκάδεο  

 ηνρεπκέλα κέηξα ελίζρπζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ελζάξξπλζεο 
ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

 Οινθιεξσκέλεο θνηλσληθέο παξεκβάζεηο ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο (π.ρ. λεζηά) κε 
ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 
επθαηξηψλ, θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο 
απαζρνιεζηκφηεηαο 

 Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγία one stop shops / θέληξσλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 
θνηλνηήησλ (Ρνκά, κεηαλάζηεο) κε δηεπξπκέλεο ππεξεζίεο θαη θηλεηέο κνλάδεο 

 Οινθιεξσκέλεο θνηλσληθέο παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 
ελζσκάησζε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ (π.ρ. Ρνκά, κεηαλάζηεο)  

 Γεκηνπξγία θαη Αλάπηπμε Γηθηχσλ θαη Κνηλσληθψλ πκκαρηψλ γηα ηελ 
Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Δλεκέξσζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη ελεξγνχ 
ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 
νκάδσλ. 

5.2.4.1.2 ΜΔΣΡΟ 3.1.2. Πξόζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ ζε δξάζεηο 

Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο  

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζα εληζρχζεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο ησλ 
επάισησλ αλέξγσλ κέζσ ηεο ίδξπζεο ή ζπκκεηνρήο ζε θνξείο θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Μεραληζκνχ 
Τπνζηήξημεο Αηηηθήο, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα ζπγθξνηεζεί απφ ηνπηθνχο θαη 
πεξηθεξεηαθνχο παξάγνληεο θαη εθπξνζψπνπο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, 
εμαζθαιίδνληαο:  

 ηελ πιεξνθφξεζε, παξαθίλεζε θαη ππνζηήξημε ηεο εθδήισζεο ηνπηθψλ 
εηαηξηθψλ ζρεκάησλ, ζπιινγηθνχ θαη αιιειέγγπνπ ραξαθηήξα, γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο  
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 ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη 
ππεξεζηψλ ζεξκνθνηηίδαο αλάπηπμεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ρψξνη 
θνηλήο ρξήζεο γξαθείσλ, γξακκαηεηαθήο, ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο θιπ) γηα ηνπο 
θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο 

 ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, 
κέζσ ηεο πξνψζεζεο ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ή 
ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Κνηλσληθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (κηθξν-ρξεκαηνδνηήζεηο, crowd-funding θα). 

Ο Πεξηθεξεηαθφο Μεραληζκφο Τπνζηήξημεο Αηηηθήο ζρεδηάδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο 
Αλαπηπμηαθή χκπξαμε βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4019/2011,απνηειψληαο ην 
θχξην εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη πξνψζεζεο ηεο 
Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο έληαμεο αηφκσλ εππαζψλ 
νκάδσλ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο πξνψζεζήο ηνπο ζηελ απαζρφιεζε. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Μεραληζκνχ, ε Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο ζα αλαιάβεη ηελ ππνζηήξημε ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ θνηλσληθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδίσο κέζσ:  

 ηεο ελίζρπζεο δηθηχσλ θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο  

 ηεο ιεηηνπξγίαο Θεξκνθνηηίδσλ  

 ηεο ζπγθξφηεζεο δηθηχσλ κεηαμχ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θνξέσλ 
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

 ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

5.2.4.2 Προτεραιότητα 3.2: Πξόζβαζε ησλ εππαζώλ νκάδσλ ζε 

νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο  

Ζ ζπγθεθξηκέλε Πξνηεξαηφηεηα πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε, 
άξζε ή άκβιπλζε παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ πςειέο εζηίεο θηλδχλνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ, θαιχπηνληαο ηφζν αλέξγνπο κε ζσξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
απνθιεηζκνχ, φζν θαη άιιεο νκάδεο, κέζσ ησλ αθφινπζσλ Μέηξσλ:  

 ΜΔΣΡΟ 3.2.1 - Πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο  

 ΜΔΣΡΟ 3.2.2 - Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο θαη λνζειείαο  

 ΜΔΣΡΟ 3.2.3 - Πξφιεςε ηεο παξαπνκπήο ζε δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο  

 ΜΔΣΡΟ 3.2.4 - Πξνψζεζε ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη 
επαλέληαμεο  

 ΜΔΣΡΟ 3.2.5 - Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ 
θησρψλ λνηθνθπξηψλ.  

5.2.4.2.1 ΜΔΣΡΟ 3.2.1. Πξόζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο  

Σν Μέηξν πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ελειίθσλ ζηνπο 
αθφινπζνπο ηνκείο: 

 Αλαβάζκηζε θαη ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο Αλνηθηψλ Γνκψλ Φηινμελίαο γηα 
κεηαλάζηεο – αηηνχληεο άζπιν 

 Φπρνθνηλσληθή ζηήξημε θαη έγθαηξε παξέκβαζε γηα πξφιεςε θξίζεσλ  
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 πκβνπιεπηηθή θαη Φξνληίδα  

 Έγθαηξνο εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ θαη δηαζχλδεζε κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο 
πγείαο & πξφλνηαο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ εληαηηθή ή εμεηδηθεπκέλε 
ππνζηήξημε.  

5.2.4.2.2 ΜΔΣΡΟ 3.2.2. Πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη’ νίθνλ θξνληίδαο θαη 

λνζειείαο  

(α) Σν Μέηξν αθνξά θαη‟ αξρήλ ηελ πξφζβαζε ησλ ειηθησκέλσλ θαη αλαπήξσλ ζηηο 
ππεξεζίεο ηνπ ηππηθνχ ζπζηήκαηνο θαη΄ νίθνλ θνηλσληθήο θξνληίδαο (ζεζπίζζεθε κε 
ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4199/2013), πνπ πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο «θαη' νίθνλ 
θνηλσληθήο θξνληίδαο» (γηα ηελ θαηνρχξσζε ζπλζεθψλ απηφλνκεο δηαβίσζεο ησλ 
ειηθησκέλσλ θαη ησλ αλαπήξσλ ζηελ θαηνηθία ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε 
παξακνλή ηνπο ζην νηθείν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, λα απνθεπρζεί ε 
παξαπνκπή ζε δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο θαη λα πξνιεθζνχλ θαηαζηάζεηο 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη ε ζηήξημε ησλ αλαζθάιηζησλ θαη νηθνλνκηθά 
αδχλαησλ πνιηηψλ πνπ ην έρνπλ αλάγθε) θαη ππεξεζίεο «θαη' νίθνλ λνζειείαο» κε 
ζθνπφ ηε λνζειεία θαη αλάξξσζε ηνπ αζζελνχο ζην δηθφ ηνπ ρψξν.  

(β) Σν Μέηξν αθνξά επίζεο ηελ πξφζβαζε ησλ ειηθησκέλσλ θαη αλαπήξσλ ζηηο 
ππεξεζίεο ηνπ άηππνπ ζπζηήκαηνο θαη΄ νίθνλ θνηλσληθήο θξνληίδαο  

5.2.4.2.3 ΜΔΣΡΟ 3.2.3. Πξόιεςε ηεο παξαπνκπήο ζε ππεξεζίεο θιεηζηήο 

θξνληίδαο  

Σα πεδία παξέκβαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξηιακβάλνπλ:  

 Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ησλ δεκφζησλ 
θαη ηδησηηθψλ δνκψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην πεδίν ηεο αλνηθηήο θξνληίδαο 
ελειίθσλ  

 Γεκηνπξγία Πεξηθεξεηαθψλ Κνηλσληθψλ Πνιπθέληξσλ (έλα ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα) πνπ ζα παξέρνπλ ηδίσο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο, ςπρνθνηλσληθήο 
ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ζε ελήιηθα άηνκα θαη παξεκβαίλνπλ άκεζα ζε 
θαηαζηάζεηο θξίζεο, ψζηε λα πξνιεθζνχλ θαηλφκελα είηε άκεζεο δηαθηλδχλεπζεο 
είηε αδηθαηνιφγεηεο παξαπνκπήο ζε ππεξεζίεο θιεηζηήο θξνληίδαο, είηε κε 
άζθεζεο δηθαησκάησλ ιήςεο θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ.  

5.2.4.2.4 ΜΔΣΡΟ 3.2.4. Πξνώζεζε ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη 

επαλέληαμεο  

Σα πεδία παξέκβαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξηιακβάλνπλ: 

(α) Δλίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ απντδξπκαηνπνίεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη 
επαλέληαμεο ελειίθσλ πνπ δηαβηνχλ ζηα Παξαξηήκαηα ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 
Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο:  

(β) Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ησλ δνκψλ 
θιεηζηήο θξνληίδαο. 

(γ) Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ απντδξπκαηνπνίεζεο, 
απνθαηάζηαζεο θαη επαλέληαμεο ελειίθσλ ςπρηθά αζζελψλ. 

(δ) Αλάπηπμε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ησλ ηεγψλ Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο 
ΑκεΑ (Ννηίνπ, Βνξείνπ, Γπηηθνχ Σνκέα, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Νήζσλ) θαη 
δηεξεχλεζε επέθηαζεο ζηνπο ππφινηπεο ηνκείο. 
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5.2.4.2.5 ΜΔΣΡΟ 3.2.5. Πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο θεξεγγπόηεηαο 

ησλ θησρώλ λνηθνθπξηώλ  

Σν Μέηξν αθνξά ηελ αλάπηπμε ελφο πεξηθεξεηαθνχ Γηθηχνπ ππεξεζηψλ πξφιεςεο 
θαη θαηαπνιέκεζεο ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηεο ππεξρξέσζεο, πνπ επηδηψθεη 
ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:  

 επαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ σθεινχκελσλ ζε ζέκαηα 
νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ρξεκάησλ θαη ζπλεηήο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο  

 θαζνδήγεζε ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο δηαρείξηζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη θηλδπλεχνπλ άκεζα κε ππεξρξέσζε 

 ππνζηήξημε ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε νξηζηηθή αδπλακία 
απνπιεξσκήο ησλ ρξεψλ ηνπο.  

Με δεδνκέλν φηη νη αλάγθεο ππνζηήξημεο θάζε νκάδαο σθεινχκελσλ 
δηαθνξνπνηνχληαη ζε είδνο, έληαζε θαη έθηαζε, ην Γίθηπν ζα αλαπηχμεη έλα ζχλζεην 
πιέγκα ππεξεζηψλ πξφιεςεο ηεο ππεξρξέσζεο (ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επηκφξθσζε θαη ζπκβνπιεπηηθή) ή αληηκεηψπηζήο ηεο 
(ζπκβνπιεπηηθήο ρξένπο), πνπ ζα αμηνπνηεί δηαθνξεηηθέο ηερληθέο πξνζέγγηζεο θαη 
επηθνηλσλίαο (πνιπ-θαλαιηθή πξνζέγγηζε), πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηαρχηεξε θαη 
επρεξέζηεξε εμππεξέηεζε, επξχηεξε απήρεζε αιιά θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

5.2.5 Άξονας Προτεραιότητας 4: Διακυβέρνηση της τρατηγικής 

5.2.5.1 Πξνηεξαηόηεηα 4.1. πληνληζκόο ηεο ηξαηεγηθήο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Πξνηεξαηφηεηα πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ θαιή 
δηαθπβέξλεζε ηεο ηξαηεγηθήο, κέζσ ησλ αθφινπζσλ Μέηξσλ:  

 ΜΔΣΡΟ 4.1.1 - Παξαηεξεηήξην Κνηλσληθήο Έληαμεο Αηηηθήο 

5.2.5.1.1 ΜΔΣΡΟ 4.1.1. Παξαηεξεηήξην Κνηλσληθήο Έληαμεο Αηηηθήο 

Σν Μέηξν αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ Παξαηεξεηήξην Κνηλσληθήο Έληαμεο Αηηηθήο κε 
ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξεκβάζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ/ηνπηθφ επίπεδν, ηελ 
αλάδεημε ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη πξνθιήζεσλ, ηελ απνηχπσζε ησλ ρσξηθψλ 
δηαζηάζεσλ ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ θαηαγξαθή θαη 
παξαθνινχζεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ 
ηξνθνδφηεζε ηνπ Δζληθνχ πληνληζηηθνχ Μεραληζκνχ κε θξίζηκα δεδνκέλα ηεο 
ηξαηεγηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

Σν Παξαηεξεηήξην ζα ιεηηνπξγήζεη σο βαζηθφο πφινο αλάπηπμεο ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο θνηλσληθήο έληαμεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, πξνσζψληαο δξάζεηο 
φπσο νη αθφινπζεο, ελδεηθηηθά:  

(α) Ζ εθπφλεζε εηήζηαο Πεξηθεξεηαθήο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ 
Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ ζηελ Αηηηθή ζα απνηειέζεη ην βαζηθφ εξγαιείν 
παξαθνινχζεζεο ηεο επίδξαζεο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ ζηε βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, εμαζθαιίδνληαο πξσηνγελή 
δεδνκέλα γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ / αλαζεψξεζε ησλ Αμφλσλ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

(β) Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή εξγαιείσλ θαη δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ 
δηαδηθαζηψλ θνηλσληθήο έληαμεο ησλ σθεινχκελσλ ηεο ηξαηεγηθήο ζα επηηξέςεη ηελ 
κεζνπξφζεζκε εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο κε 
λέα ζηνηρεία, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ αλάπηπμε 
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νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ νκάδσλ ζηφρνπ πνπ είλαη ηθαλνί θαη δηαζέζηκνη λα 
απαζρνιεζνχλ.  

(γ) Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ (αθξαία θηψρεηα, 
ππεξρξέσζε, απηνθηνλίεο, παξαβαηηθφηεηα). Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε θαηαγξαθή 
ησλ θνηλσληθψλ θηλδχλσλ ζα απνηειέζεη κία βάζε ζπζηεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο σο 
πξνο ηα ζπκβαίλνληα ζε θνηλσληθφ επίπεδν ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζα βνεζήζεη 
κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη, ζηελ 
αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ηδηαίηεξα ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ 
νκάδσλ ζε πεξίνδν θξίζεο. Παξάιιεια ε θαηαγξαθή ζα πεξηέρεη ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζε επηζηεκνληθά ηδξχκαηα θαη δηεζλείο 
νξγαληζκνχο, έηζη ψζηε λα αλαπηχζζνληαη κειέηεο πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ ηα 
θνηλσληθά θαηλφκελα θαη ζπκβάληα ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.  

(δ) Ζ επέθηαζε ηεο δηαδηθηπαθήοπχιεοαληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζα ζπκβάιεη ζηελ ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε θαη πξφζβαζε 
ζηε δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 
πεξηθεξεηαθψλπνιηηηθψλ έληαμεο.Γηαζθαιίδεηαη έηζη έλα επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ 
γηα ηνπο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ. Κχξηνο ζηφρνο ηεο πχιεο είλαη λα 
εμαζθαιηζζεί ε εχθνιε πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα πξνγξάκκαηα έληαμεο, 
πξνβάιινληαο κε θηιηθφ ηξφπν ηηο δηαδηθαζίεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο. Σέινο, 
ε πχιε ζα παξέρεη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο πξφζβαζε ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 
πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηξαηεγηθήο θαη λα 
θαιχπηνπλ παξάιιεια ηηο αλάγθεο θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ λέσλ πξνγξακκάησλ 
έληαμεο:  

Ζ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο πχιεο κε ρξήζε γεσγξαθηθψλ ραξηψλ 
επηηξέπεη ηελ απνηχπσζε θξίζηκσλδεδνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο, 
εμαζθαιίδνληαο:  

 ηελ εθκεηάιιεπζε ηζηνξηθψλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ κε δπλαηφηεηα 
ραξηνγξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ ζε δηάθνξα ρσξηθά θαη ρξνληθά επίπεδα  

 ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ρξήζε εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πξνβιέςεσλ  

 ηελ αλάιπζε πξνζνκνίσζεο ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ. 

5.2.5.2 Πξνηεξαηόηεηα 4.2. Πνηόηεηα ηεο ηξαηεγηθήο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Πξνηεξαηφηεηα πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή 
δηαθπβέξλεζε ηεο ηξαηεγηθήο, κέζσ ησλ αθφινπζσλ Μέηξσλ:  

 ΜΔΣΡΟ 4.2.1 - Αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο  

 ΜΔΣΡΟ 4.2.2 - Αμηνιφγεζε ηεο ηξαηεγηθήο  

5.2.5.2.1 ΜΔΣΡΟ 4.2.1. Αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο  

Ζ αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο, δειαδή ηεο θηλεηνπνίεζεο φισλ ησλ 
ζπληειεζηψλ (δεκνζίσλ, ηδησηηθψλ, θνξέσλ ηνπ ηξίηνπ ηνκέα) γηα ηελ εθαξκνγή 
λέσλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, απνηειεί 
βαζηθή επηρεηξεζηαθή πξνηεξαηφηεηα ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Ζ 
αλάπηπμε θνηλσληθά θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ παξνπζηάδεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηα 
πεδία ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηεο 
ελεξγνπνίεζεο αλέξγσλ, θαζψο:  

 ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θάιπςε ησλ εππαζψλ νκάδσλ γηαηί 
αλαπηχζζεη λέεο ππεξεζίεο ή/θαη λένπο ηξφπνπο νξγάλσζεο θαη παξνρήο ησλ 
ππεξεζηψλ,  
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 ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο γηαηί δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο 
εξγαζίαο ζε ηνκείο κε απμαλφκελε δήηεζε.  

πλεπψο, ην Μέηξν πεξηιακβάλεη:  

 ηελ ελίζρπζε θνηλσληθά θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πνπ ζα 
εμεηδηθεπζνχλ απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο, 
Απαζρφιεζεο θαη Δκπνξίνπ. 

 ηελ αλάπηπμε Σνπηθψλ Γηθηχσλ Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο κεηαμχ δεκφζησλ θαη κε 
δεκφζησλ θνξέσλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο 
πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ελεξγνπνίεζεο επάισησλ αλέξγσλ θαη θνηλσληθήο 
θξνληίδαο εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ.  

Ζ αλάπηπμε ησλ Σνπηθψλ Γηθηχσλ ζα πξνσζεζεί κέζσ θπξίσο ηεο 
δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπηθψλ ζπιάθσλ θνηλσληθνχ πεηξακαηηζκνχ (κε ηελ ηερληθή ησλ 
δηθηχσλ πνπ ζα ζρεδηάδνπλ θαη ζα εθαξκφδνπλ πηινηηθά θαηλνηνκηθέο ιχζεηο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ πςειήο πξνηεξαηφηεηαο, 
φπσο ε ελίζρπζε ησλ θησρψλ εξγαδνκέλσλ, ε πξφιεςε ηεο ππεξρξέσζεο θαη ε 
αλάπηπμε βηψζηκσλ εζεινληηθψλ δηθηχσλ). ην επίπεδν απηφ, ε δηθηχσζε ιακβάλεη 
ηελ κνξθή ζπκπξάμεσλ κεηαμχ ησλ Γήκσλ θαη ηνπηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 
ζπληειεζηψλ (stakeholders) ή/θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε ζπλαθείο αξκνδηφηεηεο.  

Ζ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ 1296/2013 πξνζδηνξίδεη σο «πεηξακαηηθή 
θνηλσληθή πνιηηηθή» ηηο παξεκβάζεηο πνιηηηθήο πνπ παξέρνπλ θαηλνηφκεο 
απαληήζεηο ζε θνηλσληθέο αλάγθεο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε κηθξή θιίκαθα θαη ζε 
ζπλζήθεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηνπ αληηθηχπνπ ηνπο, 
πξνθεηκέλνπ λα επαλαιεθζνχλ ζε επξχηεξε θιίκαθα εάλ ηα απνηειέζκαηα 
απνδεηρζνχλ πεηζηηθά. 

Οη πκπξάμεηο Σνπηθψλ Γηθηχσλ Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο ζα επεμεξγάδνληαη θαη 
πινπνηνχλ Θεκαηηθά Πξνγξάκκαηα κε αληηθείκελν ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ 
ππεξεζηψλ έληαμεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ζηφρνπ. Ζ επηηπρία ησλ παξεκβάζεσλ 
ησλ πκπξάμεσλ αλακέλεηαη λα επεξεαζζεί ζε ζεκαληηθή έθηαζε απφ ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο:  

α) Δπξχηεηα θαη εκβέιεηα ηεο εθπξνζψπεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο κε έκθαζε ζηελ 
πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο. ηφρνο είλαη λα 
εθπξνζσπνχληαη ζηηο ζπκπξάμεηο θνξείο απφ φζν ην δπλαηφ επξχηεξν θάζκα 
ηνκέσλ, ρψξσλ, θνηλνηήησλ θαη νκάδσλ πνπ κπνξνχλ θαη επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ 
θαηλνηνκία. 

β) Πνηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαδηθαζίαο δηθηχσζεο, ε νπνία πξέπεη λα δηέπεηαη 
απφ ηηο αξρέο ηνπ ηζφηηκνπ δηαιφγνπ θαη ζπκκεηνρήο φισλ ησλ εηαίξσλ, ηεο 
δηαθάλεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπιινγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ.  

γ) Γηπιή εζηίαζε ηεο δηθηχσζεο ζε πφξνπο θαη απνηειέζκαηα (inputs / outputs), 
δειαδή αθελφο ζηελ επίηεπμε πξνζηηζέκελεο αμίαο (added value) κέζσ ηνπ 
εληνπηζκνχ θαη ηεο αμηνπνίεζεο πξφζζεησλ πφξσλ (ρξεκαηνδφηεζε, δεμηφηεηεο, 
ηζρχο) πνπ ρσξίο ηελ δηθηχσζε δελ ζα ήηαλ δηαζέζηκνη, αθεηέξνπ ζηελ εκπέδσζε 
ηεο «θνηλήο επζχλεο» φισλ ησλ εηαίξσλ γηα ηελ επίηεπμε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο. 

5.2.5.2.2 ΜΔΣΡΟ 4.2.2. Αμηνιόγεζε ηεο ηξαηεγηθήο  

Σν Μέηξν πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 
αμηνιφγεζεο ηεο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο. Σν ζχζηεκα ζα απνηππψλεη φιεο 
ηηο παξακέηξνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αληηθεηκεληθή ηεθκεξίσζε δεδνκέλσλ σο πξνο 
ηνπο αθφινπζνπο άμνλεο:  

 παξαθνινχζεζε ησλ δξάζεσλ ηεο ηξαηεγηθήο  
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 αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δξάζεσλ ηεο 
ηξαηεγηθήο κε ηελ εθαξκνγή δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη 
επηπηψζεσλ, πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε νξηδφληηνπο δείθηεο πνιηηηθήο ζην πεδίν 
ηεο θνηλσληθήο έληαμεο.  

Οη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο είλαη 
επάιιειεο, θαζψο ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 
ηεο ηξαηεγηθήο ζπληζηνχλ βαζηθέο θαη αμηφπηζηεο εηζξνέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
επίδνζεο ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηε θάζε 
πξνγξακκαηηζκνχ ή πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ παξεκβάζεσλ, ηα ζηάδηα 
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θάζεηο.  

α) ηε θάζε πξνγξακκαηηζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε 
ησλ ζηφρσλ ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέζσλ 
γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε 
ηεο ηξαηεγηθήο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 
παξεκβάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, 
ηε δηάγλσζε θαη αλάιπζε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεμαγσγή 
ζρεηηθψλ εξεπλψλ, ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ δξάζεσλ, ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο.  

β) ηε θάζε εθαξκνγήο ηεο ηξαηεγηθήο πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαθνινχζεζε θαη 
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ (πξφθεηηαη 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηεο πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ 
ζηελ πξψηε απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο νκάδεο ζηφρνπ, θαζψο θαη ηελ 
εμέηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ). Ζ αμηνιφγεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ πξνυπνζέηεη θαη‟ 
ειάρηζηνλ ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο εμέιημεο ησλ 
σθεινχκελσλ, θαζψο θαη ηε ζπζηεκαηηθή ηεθκεξίσζε δεδνκέλσλ (ζπιινγή 
ζηνηρείσλ, πνζνηηθή επεμεξγαζία ηνπο, αλάιπζε θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ 
ησλ παξεκβάζεσλ ζηνπο σθεινχκελνπο θ.ιπ.).  

γ) Σέινο, θαηά ηε θάζε νινθιήξσζεο ηεο ηξαηεγηθήο πξαγκαηνπνηείηαη ε 
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηδξάζεσλ ησλ 
παξεκβάζεσλ.  

5.2.5.3 Πξνηεξαηόηεηα 4.3. Δθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Πξνηεξαηφηεηα πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηξαηεγηθήο, κέζσ ησλ αθφινπζσλ Μέηξσλ:  

 ΜΔΣΡΟ 4.3.1 - Αλάπηπμε ηνπ Κνηλσληθνχ Πινπξαιηζκνχ  

 ΜΔΣΡΟ 4.3.2 - Αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ  

 ΜΔΣΡΟ 4.3.3 - Αλάπηπμε ηεο ζηνρεπκέλεο έξεπλαο  

 ΜΔΣΡΟ 4.3.4 – Γηάδνζε ηεο ηξαηεγηθήο.  

5.2.5.3.1 ΜΔΣΡΟ 4.3.1. Αλάπηπμε ηνπ Κνηλσληθνύ Πινπξαιηζκνύ  

Σν Μέηξν αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ Κνηλσληθνχ Πινπξαιηζκνχ ζηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο κέζσ εηδηθψλ δξάζεσλ ππνζηήξημεο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ 
ζπιιφγσλ απηνβνήζεηαο θαη ησλ Μ.Κ.Ο. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο 
πξνζηαζίαο επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Σελ πεξίνδν απηή αλαπηχζζεηαη κία 
ηδηαίηεξε δπλακηθή ελεξγνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ Αηηηθή γηα ηελ 
ελίζρπζε νκάδσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. 
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Ζ ζπκβνιή ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ ρνξήγεζε ππεξεζηψλ 
θαη παξνρψλ ζε είδνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Δμίζνπ, φκσο, θξίζηκνο είλαη θαη ν 
ξφινο ηνπο ζηελ δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ (ζπιινγηθή 
ζπλεγνξία) θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
θηψρεηαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ.  

Χζηφζν, ν ηνκέαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη ζνβαξά 
εκπφδηα (ζε ζεζκηθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ επίπεδν) πνπ δπζρεξαίλνπλ 
αθελφο ηελ δπλακηθή ηνπ εμέιημε, αθελφο ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ κε ηνπο 
θνξείο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο. Τπφ 
ην πξίζκα απηφ, κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
είλαη ε ελίζρπζε ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ ζπιιφγσλ απηνβνήζεηαο θαη ησλ 
Μ.Κ.Ο. κέζσ εηδηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ:  

 ηελ βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο γηα επηρεηξεζηαθή δξάζε  

 ηελ αλάπηπμε ζπζηεκηθήο δηθηχσζεο κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ζε πεξηθεξεηαθφ 
θαη ηνπηθφ επίπεδν  

 ηελ ελίζρπζε ηεο ζπιινγηθήο ηνπο εθπξνζψπεζεο ζην δεκφζην δηάινγν γηα ηελ 
αλάπηπμε ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο.  

5.2.5.4 ΜΔΣΡΟ 4.3.2. Αλάπηπμε ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ 

Ζ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη εγεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ζηειερψλ ησλ δεκφζησλ 
νξγαληζκψλ ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη 
παξαθνινχζεζε πνιηηηθψλ έληαμεο, θαζψο θαη ζε εηδηθά πεδία πξνηεξαηφηεηαο 
(δηθηχσζε, εηαηξηθφηεηα, θνηλσληθή θαηλνηνκία θ.ιπ.) ζα απνηειέζεη βαζηθφ 
κεραληζκφ αμηνπηζηίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο. πλεπψο, ην Μέηξν αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ / δεμηνηήησλ 
ησλ ζηειερψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηξαηεγηθήο θαη 
απαζρνινχληαη αθελφο:  

 ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο  

 ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο  

 ζηνπο Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  

 ζε άιινπο θνξείο δεκνζίνπ δηθαίνπ  

Βαζηθνί ζηφρνη ησλ δξάζεσλ θαηάξηηζεο είλαη:  

 ε άκεζε θαηαλφεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  

 ε απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 
αιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο ηξαηεγηθήο  

 ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 
εμππεξεηνχκελνπο  

 ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

5.2.5.5 ΜΔΣΡΟ 4.3.3. Αλάπηπμε ηεο ζηνρεπκέλεο έξεπλαο  

Σν Μέηξν πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ελφο νηθνζπζηήκαηνο 
πξνψζεζεο ηεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο 
έληαμεο, πνπ ζα απνηειέζεη θχξην εξγαιείν ηεθκεξίσζεο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη αλαηξνθνδφηεζήο ηεο κε θξίζηκα εκπεηξηθά θαη 
επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα. Παξά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δεκφζησλ θνξέσλ 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο θαη ηελ παξαγσγή θνξπθαίνπ εξεπλεηηθνχ 
έξγνπ ζην αληηθείκελν ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, παξακέλεη έλα ζεκαληηθφ θελφ 
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ζπζηεκαηηθήο αμηνπνίεζεο απφ ηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, ην νπνίν 
πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ ζπζζψξεπζε ηερλνγλσζίαο ζε έλα νχησο ή άιισο 
«πεξηζσξηαθφ πεδίν» έξεπλαο ηνπ επξχηεξνπ πεδίνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

Σν Μέηξν αθνξά ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ ελδπλάκσζε ηεο 
έξεπλαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο ζην πεδίν ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο, κε 
απψηεξν ζηφρν ηελ ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο 
Έληαμεο.Αληηπξνζσπεπηηθά πεδία έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο : 

 Δλεξγνπνίεζε νκάδσλ κε ζσξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά απνθιεηζκνχ  

 Δθηίκεζε αλαγθψλ ησλ ιεπηψλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο  

 Καηαγξαθή παξαγφλησλ ρακειήο αμηνπνίεζεο πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο 
έληαμεο  

 Σερληθέο θαηαπνιέκεζεο ηεο παξαβαηηθφηεηαο εππαζψλ νκάδσλ  

 Δθπφλεζε θαη παξαθνινχζεζε ζπζηήκαηνο ηνπηθψλ δεηθηψλ ζηέξεζεο 

5.2.5.6 ΜΔΣΡΟ 4.3.4. Γηάδνζε ηεο ηξαηεγηθήο  

Σν Μέηξν εμππεξεηεί «νξηδφληηα» ηελ πξνψζεζε ηεο ΠεΚΔ, θαζψο εμαζθαιίδεη ηελ 
ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν 
ηεο, απνβιέπνληαο αθελφο ζηελ θαηαλφεζε ησλ λέσλ δξάζεσλ απφ ηηο άκεζα 
ελδηαθεξφκελεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (πνπ αληηκεησπίδνπλ ελδερνκέλσο απμεκέλα 
πξνβιήκαηα ρξήζεο θαη πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο έληαμεο) θαη αθεηέξνπ ζηελ 
ελεκέξσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 
γηα ηελ άκβιπλζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. 
Δλέξγεηεο πινπνίεζε ηνπ Μέηξνπ είλαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο :  

α) ζρεδηαζκφο ηεο Δπηθνηλσληαθήο ηξαηεγηθήο (εθπφλεζε ησλ βαζηθψλ αμφλσλ 
ελφο Πιάλνπ Γεκνζηφηεηαο εζηηαζκέλσλ δξάζεσλ πξνβνιήο)  

β) πινπνίεζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο ηξαηεγηθήο:  

 έξεπλεο πεδίνπ 

 δηαδηθηπαθέο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο νκάδσλ ζηφρνπ /θνηλσληθψλ εηαίξσλ / 
επηρεηξήζεσλ / θνηλήο γλψκεο γηα ηηο επξσπατθέο, εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 
πνιηηηθέο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ  

 ελέξγεηεο ελεκέξσζεο ησλ σθεινχκελσλ θαη ηεο θνηλήο γλψκεο γηα φιεο ηηο 
θάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο, 
εληζρχνληαο ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηηο ζρεηηθέο δξάζεηο  

 ελέξγεηεο δηάρπζεο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη δηθηχσζεο εηαίξσλ  

 πξνβνιή απνηειεζκάησλ θαηλνηνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ.  

5.3 ΤΝΔΕΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο εμεηδηθεχεηαη ζε Πεξηθεξεηαθά ηξαηεγηθά 
ρέδηα γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη θάζε Μνξθήο 
Γηαθξίζεσλ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα ηελ 
Κνηλσληθή Έληαμε, ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη θάζε Μνξθήο Γηαθξίζεσλ.  

Οη αλάγθεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ραξηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο αλαθνξηθά κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηψρεηαο, ηηο νκάδεο –ζηφρν, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηηο 
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αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε νιηζηηθή παξέκβαζε πνπ εκπεξηέρεη 
α) ην ζηάδην ηεο πξνζηαζίαο, β) ηελ ελεξγνπνίεζε θαη γ) ηελ πξνψζεζε ζηελ 
απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε. 

Ζ Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 
Φηψρεηαο θαη θάζε Μνξθήο Γηαθξίζεσλ επεξεάδεη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο Δζληθήο 
ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη ην αληίζηξνθν ζην πιαίζην δχν παξάιιεισλ 
αιιεινδηακνξθνύκελσλ δηαδηθαζηώλ. 

ε απηφ ην πιαίζην είλαη απαξαίηεηε ε αλάγθε αληηζηνίρηζεο ησλ ππιψλσλ – 
πξνηεξαηνηήησλ πνιηηηθήο - κέηξσλ πνιηηηθήο/ ζρεδίσλ δξάζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
ηξαηεγηθήο ηεο Αηηηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο 
θαη θάζε Μνξθήο Γηαθξίζεσλ, κε ηνπο ππιψλεο / επηρεηξεζηαθνχο άμνλεο – 
πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο - κέηξσλ πνιηηηθήο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο 
Έληαμεο, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηα αθφινπζα ζρήκαηα. 
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Πίλαθαο 47: πλάθεηα ησλ Μέηξσλ Πνιηηηθήο ηεο ΠεΚΔ Αηηηθήο κε ηηο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηόηεηεο ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο 2014-2020 

Μέηξα Πνιηηηθήο ηεο ΠεΚΔ 
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9a -Δπελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο πγείαο θαη ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηελ εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε, κεηψλνληαο ηηο 
αληζφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πξνσζψληαο ηελ 
θνηλσληθή έληαμε κέζσ βειηίσζεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο θνηλσληθνχ, 
πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα- ππεξεζίεο αλαςπρήο θαη ηε κεηάβαζε απφ ηελ 
ηδξπκαηηθή θξνληίδα ζηε θξνληίδα ηεο θνηλφηεηαο 

 √ √ √    √    √ √   √ √   √            

9i - Δλεξγεηηθή έληαμε, κεηαμχ άιισλ θαη κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ ίζσλ 
επθαηξηψλ θαη ηεο δξαζηήξηαο ζπκκεηνρήο θαη ηε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ 
απαζρφιεζεο 

          √       √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

9ii - Κνηλσληθννηθνλνκηθή έληαμε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ, φπσο νη 
Ρνκά √  √ √    √  √      √ √ √   √ √  √        

9iii - Καηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ θαη πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ   √ √ √ √ √ √                        
9iv - Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο, βηψζηκεο θαη πςειήο 
πνηφηεηαο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο 

 √ √  √ √ √  √    √    √ √  √   √         

9v - Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 
ελζσκάησζεο ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπν 
νηθνλνκία ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε 

√         √    √     √      √ √ √ √ √ √ √ 
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Πίλαθαο 48: πλάθεηα ησλ Μέηξσλ Πνιηηηθήο ηεο ΠεΚΔ Αηηηθήο κε ηα Μέηξα Πνιηηηθήο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο 

Μέηξα Πνιηηηθήο ηεο ΠεΚΔ 
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1.1.1. Πξφζβαζε ζε βαζηθά είδε δηαβίσζεο √                               
1.1.2. Πξφζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε  √                              
1.1.3. Αληηκεηψπηζε θξίζεσλ   √                             

1.1.4. Πξφζβαζε ζε θαηάιιειε ζηέγε    √                            
1.1.5. Πξφζβαζε ζε ελέξγεηα     √                           
1.1.6. Πξφζβαζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα      √                          
1.1.7. Πξφζβαζε ζηε Γηθαηνζχλε       √                         
1.1.8. Πξφζβαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ θαη αλαςπρήο        √                        
1.2.1. Πηινηηθή εθαξκνγή ελφο Γεληθνχ Πξνγξάκκαηνο Διαρίζηνπ 
Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο 

        √                       

1.2.2. Θεζκνζέηεζε ελφο Γεληθνχ πζηήκαηνο Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ 
Δηζνδήκαηνο 

         √                      

1.2.3. Δπηδνκαηηθή θάιπςε αλαγθψλ νηθηαθήο ζέξκαλζεο                                
2.1.1. Πξφζβαζε ζην επίδνκα απξνζηάηεπησλ παηδηψλ                                
2.1.2. Πξφζβαζε ζην εληαίν επίδνκα ζηήξημεο ηέθλσλ                                
2.1.3. Πξφζβαζε ζην επίδνκα ζηήξημεο Σξίηεθλσλ θαη Πνιχηεθλσλ                                
2.2.1. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο αγσγήο           √                     
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2.2.2. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, 
ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο 

           √                    

2.2.3. Πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο             √                   
2.2.4. Πξφιεςε ηεο παξαπνκπήο ζε δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο              √                  
2.2.5. Πξνψζεζε ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη 
επαλέληαμεο 

              √                 

2.2.6. Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θιεηζηήο θξνληίδαο                                
2.2.7. Πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο Ννκηθήο πλδξνκήο                                
2.3.1. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο                √                
2.3.2. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο                 √               
2.3.3. Δηδηθή αγσγή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία                                
2.3.4. Δθπαηδεπηηθή Έληαμε παηδηψλ Ρνκά                                
2.3.5. Καηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο                                
3.1.1. Πξφζβαζε ζην Δπίδνκα Μαθξνρξνλίσο Αλέξγσλ                  √              
3.1.2. Πξφζβαζε ζε εηδηθά επηδφκαηα γηα επάισηεο νκάδεο αλέξγσλ 
ρακεινχ εηζνδήκαηνο 

                               

3.2.1. Πξφζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ ζε πξνγξάκκαηα 
κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη άηππεο κάζεζεο 

                               

3.2.2. Πξφζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ ζε πξνγξάκκαηα 
ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο 

                               

3.2.3. Πξφζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ ζε δξάζεηο 
Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

                  √             

3.3.1. Πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο                    √            
3.3.2. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο                     √           
3.3.3. Πξφιεςε ηεο παξαπνκπήο ζε δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο                      √          
3.3.4. Πξνψζεζε ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη 
επαλέληαμεο 

                      √         

3.3.5. Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θιεηζηήο θξνληίδαο                                
3.3.6. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ 
θησρψλ λνηθνθπξηψλ 

                       √        

4.1.1. Δζληθφο Μεραληζκφο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο                                
4.1.2. Πεξηθεξεηαθά Παξαηεξεηήξηα Έληαμεο                         √       
4.1.3. Παξαηεξεηήξην Φνξέσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη Αιιειεγγχεο                                
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4.2.1. Υάξηεο Πνηφηεηαο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ                           √    √ 

4.2.2. Γίθηπα Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο                          √      
4.3.1. Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα                             √   
4.3.2. Αλάπηπμε ηνπ Κνηλσληθνχ Πινπξαιηζκνχ                            √    
4.3.3. Αλάπηπμε ηεο Βαζηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο ζην πεδίν 
ησλπνιηηηθψλ έληαμεο 

                             √  
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5.4 ΠΗΓΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Οη θχξηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο είλαη:  

 Ο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  

 Δηήζηνη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ) ζε επίπεδν ΟΣΑ  

 Πφξνη απφ Σνκεαθά θαη Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ θπξίσο ζην πιαίζην 
ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020. Πφξνη απφ γεληθά θαη εηδηθά 
Πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EaSI, FI-Compass, SME-Initiative θα). 

 Πφξνη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (ΟΖΔ, Παγθφζκηα Σξάπεδα, ΔΟΥ) 

 Ηδησηηθνί πφξνη  

Να ζεκεησζεί φηη εμαηηίαο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο νη πφξνη ηνπ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ΚΑΠ παξνπζηάδνπλ κεηαβιεηφηεηα, ζε αληίζεζε 
κε ηνπο πφξνπο ησλ πνιηηηθψλ ζπλνρήο ηεο ΔΔ νη νπνίνη αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ 
ην βαζηθφ ρξεκαηνδφηε πινπνίεζεο ηεο ΠεΚΔ. ε φηη αθνξά ηα Σακεία πνπ 
αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή απηά έρνπλ σο 
αθνινχζσο:  

 Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ)  

 Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ)  

 Δπξσπατθφ Σακείν Έληαμεο Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ  

 Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζθχγσλ  

 Σακείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο (EaSI)  

 Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ) πξνυπνινγηζκνχ 
330.000.000 γηα ηελ Διιάδα. 

 Δπξσπατθά Σακεία Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, πξνυπνινγηζκνχ 
2.000.000.000 γηα φιεο ηηο ρψξεο – κέιε. 

 Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε, πξνυπνινγηζκνχ 
150.000.000 γηα φιεο ηηο ρψξεο – κέιε. 

 Πξφγξακκα γηα ηελ Κνηλσληθή Αιιαγή θαη ηελ Καηλνηνκία, πξνυπνινγηζκνχ 
958.000.000 γηα φιεο ηηο ρψξεο – κέιε. 

 Πξφγξακκα Horizon 2020, πξνυπνινγηζκνχ 70.000.000.000 γηα φιεο ηηο ρψξεο – 
κέιε. 

 Σακείν Άζπινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο, πξνυπνινγηζκνχ 3,9 δηο γηα φιεο 
ηηο ρψξεο – κέιε.  

 Σακείν Αιιειεγγχεο 

 Πξφγξακκα Γηθαηψκαηα, Ηζφηεηα θαη Ηζαγέλεηα, πξνυπνινγηζκνχ 439.000.000 
γηα φιεο ηηο ρψξεο – κέιε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ηζιαλδίαο θαη ηνπ 
Ληρηελζηάηλ. 

εκεηψλεηαη φηη βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο ζα απνηειέζεη ην ΠΔΠ Αηηηθήο 2014-2020 θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ν Θεκαηηθφο ηφρνο (Θ9) 9 «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο». Ζ θνηλνηηθή ζπκκεηνρή γηα ηνλ 
Θ9 ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο 2014-2020 αλέξρεηαη ζε 265.156.626,00.€ εθ ησλ 
νπνίσλ:  

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   257 

 

 ηα 211.921.340.€ είλαη πφξνη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη  

 ηα 53.235.286.€ είλαη πφξνηηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο.  

πκπιεξσκαηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο ΠεΚΔ, ζα απνηειέζεη ην 
ζχλνιν ησλ ηδησηηθψλ πφξσλ πνπ αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ άκεζα θαη έκκεζα γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ Μέηξσλ Πνιηηηθήο θαη πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά : 

 Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο σθεινχκελνπο ηεο ΠεΚΔ (άκεζα ή έκκεζα), ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα θαη εηδηθά ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο  

 Υξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην εηαηξηθήοθνηλσληθήο επζχλεο 

 Μηθξνρξεκαηνδνηήζεηο ή κηθξνπηζηψζεηο 

 Γσξεέοθπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

 Υνξεγίεοθνξέσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ηδησηηθνχ ηνκέα (ΜΚΟ, ΑκΚΔ θα) 

 Πιεζνπνξηζκφο γηα ηε ζψξεπζε πξνζθνξψλ κέζσ δηαδηθηχνπ(Crowd funding).  

Δηδηθφηεξα, ελδεηθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηδησηηθνχο πφξνπο πνπ 
αλακέλεηαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ Μέηξσλ Πνιηηηθήο είλαη : 

Πίλαθαο 49: Γξάζεηο ηεο ΠεΚΔ Αηηηθήο θαη ελδεηθηηθνί ηδησηηθνί πόξνη 
ρξεκαηνδόηεζεο 

Γξάζεηο ύλδεζε κε Μέηξν 
Πνιηηηθήο ηεο ΠεΚΔ 

Ηδησηηθνί πόξνη 
ρξεκαηνδόηεζεο 

Δλδεηθηηθόο 
Πξνππ/κόο 

Κνηλσληθέο Γνκέο 
ΟΣΑ θαη ινηπψλ 
θνξέσλ 
(παληνπσιεία, 
ιαραλφθεπνη θα) 

ΜΔΣΡΟ 1.1.1. Πξφζβαζε 
ζε βαζηθά είδε δηαβίσζεο 

ην πιαίζην 
εηαηξηθήοθνηλσληθήοεπζχλεο:  
 Σξάπεδεο 
 Super Market 
 Μέιε Δζεινληηθψλ 

Οξγαλψζεσλ 
 Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

1.000.000,00 

Γεκνηηθά Ηαηξεία θαη 
Ηαηξνθνηλσληθά 
Κέληξα 

ΜΔΣΡΟ 1.1.2. Πξφζβαζε 
ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

 Διιεληθφο Δξπζξφο 
ηαπξφο 

 ΜΚΟ (Γηαηξνί ηνπ 
θφζκνπ, θα) 

 Φαξκαθεία 
 Ηδησηηθέο θιηληθέο 
 Σξάπεδεο  
 Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο  

750.000,00 

Κνηλσληθνί Ξελψλεο 
Αζηέγσλ, Αλνηρηά 
Κέληξα Ζκέξαο 

ΜΔΣΡΟ 1.1.4. Πξφζβαζε 
ζε ζηέγε 

 Δθθιεζία 
 Σξάπεδεο  
 Καηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο  
 ΓΔΚΟ  
 Μέιε Δζεινληηθψλ 

Οξγαλψζεσλ 
 Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο  

1.000.000,00 

Πξφζβαζε ζε 
λνκηθέο ππεξεζίεο 

ΜΔΣΡΟ 1.1.7. Πξφζβαζε 
ζε λνκηθέο ππεξεζίεο 

 Γηθεγνξηθφο χιινγνο 
Αζελψλ 

 Μέιε Δζεινληηθψλ 
Οξγαλψζεσλ 

 Σξάπεδεο  
 Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

100.000,00 

Πνιηηηζηηθέο θαη 
άιιεο  
δξαζηεξηφηεηεο 

ΜΔΣΡΟ 1.1.8. Πξφζβαζε 
ζε δξαζηεξηφηεηεο 
πνιηηηζκνχ θαη αλαςπρήο 

 ΔΣΔ 
 Μέιε Δζεινληηθψλ 

Οξγαλψζεσλ 

250.000,00 
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αλαςπρήο  Σξάπεδεο  
 Δλψζεηο Ξελνδφρσλ 
 Δλψζεηο θνξέσλ 

ειιεληθψλ 
θαηαζθελψζεσλ 

Υξήζε ειεθηξνληθήο 
θάξηαο γηα 
πξνκήζεηα ηξνθίκσλ 

ΜΔΣΡΟ 1.2.2. 
Τπνζηήξημε ηεο 
πινπνίεζεο εθαξκνγήο 
αληηκεηψπηζεο ηεο 
αλζξσπηζηηθήο θξίζεο 

 Σξάπεδεο 
 Super Market 
 Μέιε Δζεινληηθψλ 

Οξγαλψζεσλ 
 Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

250.000,00 

Βξεθηθνί - 
Βξεθνλεπηαθνί - 
Παηδηθνί ηαζκνί 

ΜΔΣΡΟ 2.1.1 - 
Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 
πξνζρνιηθήο αγσγήο Γσξεέο θαη ρνξεγίεο 

1.000.000,00 

ΚΓΑΠ, ΚΓΑΠ ΑκΔΑ, 
αλνηρηνί ρψξνη 
παηδηθήο αλαςπρήο 

ΜΔΣΡΟ 2.1.2 - 
Πξφζβαζε ζεππεξεζίεο 
δεκηνπξγηθήο 
απαζρφιεζεο, 
ςπραγσγίαο θαη 
αλαςπρήο 

ην πιαίζην 
εηαηξηθήοθνηλσληθήοεπζχλεο:  
 Καηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο  
 Σξάπεδεο  
 ΓΔΚΟ  
 Μέιε Δζεινληηθψλ 

Οξγαλψζεσλ 
 Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο  

500.000,00 

Πεξηθεξεηαθά 
Κνηλσληθά 
Πνιπθέληξα 

ΜΔΣΡΟ 2.1.4 -Πξφιεςε 
ηεο παξαπνκπήο ζε 
δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο 

 Διιεληθφο Δξπζξφο 
ηαπξφο 

 ΜΚΟ (Γηαηξνί ηνπ 
θφζκνπ, θα) 

 Σξάπεδεο  
 Καηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο  
 Μέιε Δζεινληηθψλ 

Οξγαλψζεσλ 
 Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο 
 χιινγνη Ηδηνθηεηψλ 

Κέληξσλ Ξέλσλ 
Γισζζψλ 

1.000.000,00 

Δμεηδηθεπκέλε 
εθπαηδεπηηθή 
ππνζηήξημε παηδηψλ 
κε αλαπεξία 

ΜΔΣΡΟ 2.2.2 –Δηδηθή 
αγσγή ησλ παηδηψλ κε 
αλαπεξία 

 Ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα 
 Σξάπεδεο  
 Καηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο  
 Μέιε Δζεινληηθψλ 

Οξγαλψζεσλ 
 χιινγνη Ηδηνθηεηψλ 

Φξνληηζηεξίσλ Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο θαη 
Κέληξσλ Ξέλσλ 
Γισζζψλ 

200.000,00 

Κνηλσληθή θαη 
αιιειέγγπα 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ΜΔΣΡΟ 3.1.2. Πξφζβαζε 
ησλ επάισησλ νκάδσλ 
αλέξγσλ ζε δξάζεηο 
Κνηλσληθήο 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Σξάπεδεο  
 ΜΚΟ 
 Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

150.000,00 

Τπνζηήξημε 
πξφζβαζεο ησλ 
εππαζψλ νκάδσλ ζε 
ππεξεζίεο 

Μέηξα Πξνηεξαηφηεηαο 
3.2 

 Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο 
 Σξάπεδεο  
 Μέιε Δζεινληηθψλ 

Οξγαλψζεσλ 
 Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

150.000,00 
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ην πιαίζην δε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα 
Δπξσπατθά Σακεία, κέρξη ηε ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο, εΠεξηθέξεηα Αηηηθήο ζρεδηάδεη 
θαη δηακνξθψλεη ηηο παξαθάησ παξεκβάζεηο δξάζεσλ :  

Πίλαθαο 50: Γξάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε πξππνινγηζκνύο 
ρξεκαηνδόηεζεο από Δπξσπατθά Σακεία 

Γξάζεηο 

ύλδεζε 
κε Μέηξν 
Πνιηηηθήο 

ηεο 
ΠεΚΔ 

Πόξνη ρξεκαηνδόηεζεο από 
Δπξσπατθά Σακεία 

Δλδεηθηηθόο 
Πξνππ/κόο 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο έρεη 
ζπγθξνηήζεη, σο 
Δπηθεθαιήο Δηαίξνο, 
ηέζζεξεηο (4) «Κνηλσληθέο 
πκπξάμεηο» ζηηο ΠΔ 
Βνξείνπ, Κεληξηθνχ, Ννηίνπ 
Σνκέα θαη Πεηξαηψο-
Νήζσλ,  

ΜΔΣΡΟ 
1.1.1. 
Πξφζβαζε 
ζε βαζηθά 
είδε 
δηαβίσζεο 

ΔπηρεηξεζηαθφΠξφγξακκα«Δπηζηηηζηηθήο 
θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο πξνο 
Απφξνπο» (Δπξσπατθφ Σακείν Απφξσλ 
2014 – 2020) 

4.000.000,00 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
πξνεηνηκάδεη ηελ ππνβνιή 
πξφηαζεο ζην πιαίζην ηεο 
πξφζθιεζεο 
JUST/2014/RDIS/AG/DISC) 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
δηαθξίζεσλ θαη ηελ έληαμε 
ησλ Ρνκά. 

ΜΔΣΡΑ 
1.1.2, 
1.1.3, 
1.1.4, 
2.1.4, 2.2.1 
θαη 3.1.1 

Πξφγξακκα Γηθαηψκαηα, Ηζφηεηα θαη 
Ηζαγέλεηα. 

500.000,00 

5.5 ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΕΜΠΡΟΘΟΒΑΡΩΝ ΔΡΑΕΩΝ Α’ 

ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2015 

Ζ κεζνδνινγία εμεηδίθεπζεο βαζίδεηαη ζην γεληθφ έγγξαθν «Δμεηδίθεπζεο Δθαξκνγήο 
ΔΠ» πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν.4314/2014. Με βάζε δε, ηελ πξφζθαηε 
εγθχθιην (Α.Π. 32030/ΔΤΑ 798/20-03-2015) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 
Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ (ΔΠΑ) ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο εμεηδίθεπζεο έρεη ε 
νηθεία ΔΤΓΔΠ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζπλεξγαδφκελε κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο.  

Ζ εμεηδίθεπζε απνηειεί κία δπλακηθή δηαδηθαζία, ε έθηαζε θαη ν βαζκφο ηεο νπνίαο 
πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ θάζε θνξά είλαη δηαζέζηκα. 
Πξαγκαηνπνηείηαη δε ζηαδηαθά, ζηε βάζε ηεο σξηκφηεηαο έθδνζεο πξνζθιήζεσλ γηα 
ηελ επηινγή πξάμεσλ ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο θαη ησλ αλαγθψλ ξεαιηζηηθήο 
πινπνίεζεο. πλεπψο, ε ΔΤΓΔΠ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαιείηαη λα εμεηδηθεχζεη ζηα 
αξρηθά ζηάδηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΔΠ, εθείλεο ηηο δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηεη ηελ 
αλαγθαία αλάιπζε θαη επεμεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε έθδνζε 
αλάινγσλπξνζθιήζεσλ. 

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμεηδίθεπζεο είλαη φηη ε αλάιπζε γίλεηαη αλά άμνλα 
πξνηεξαηφηεηαο θαη αλά ηχπν δξάζεο. Αθφκε, πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ: νη 
δείθηεο παξαθνινχζεζεο αλά επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα, ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα 
ηεο επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο, νη ελδεηθηηθνί δηθαηνχρνη, ν ηξφπνο πινπνίεζεο, νη 
ελδεηθηηθνί πξνυπνινγηζκνί, ε πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ δξάζεο, νη νκάδεο ζηφρνη, νη 
αηξεζηκφηεηεο θαη πεξηνξηζκνί ελεξγνπνίεζεο ηεο. 
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ην Παξάξηεκα παξαηίζεηαη ε εμεηδίθεπζε ησλ εκπξνζζνβαξψλ δξάζεσλ γηα ην 
Θεκαηηθφ ηφρν 9. 
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6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αηηηθή 2014-2020 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, 2014 

Πιαίζην Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηνπο Ρνκά, Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο, 2011 

ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, LogotechAE, 2014. 

Γεχηεξν Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο, Σέηαξηε Αμηνιφγεζε (2014) 

Δξγαζία θαη Απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα – Δηήζηα Έθζεζε 2013, Δζληθφ Ηλζηηηνχην 
Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 2014. 

Μειέηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε δηθαηνζχλε, Παξαγσγηθέο ζέζεηο εξγαζίαο 
γηα ηελ Διιάδα 2014, InternationalLabourOrganization,  

Έθζεζε Α΄Δμακήλνπ, ΟΑΔΓ, Οη εμειίμεηο ζην ζχλνιν θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ (2014) 

Οη Γήκνη ζε αξηζκνχο, ΔΔΣΑΑ, ΚΔΓΔ, (2013) 

Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, Γαβξηήι Ν. 
Ακίηζεο (2001) 

Γ. Ακίηζεο, Ζ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο – Σν Θεζκηθφ Οηθνδφκεκα 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ, 2006.  

Καινγήξνπ, ., Σξαγάθε, Α., Σζίκπνο, Κ., Μνπζηάθε, Δ., 2011, Σειηθή Έθζεζε ηεο 
Μειέηεο: «Υσξηθέο Αληζφηεηεο Δηζνδήκαηνο, Αλάπηπμεο θαη Φηψρεηαο ζηελ Διιάδα», 
Πξφγξακκα Κνηλσθεινχο Ηδξχκαηνο Ησάλλε . Λάηζε: Δπηζηεκνληθέο Μειέηεο 2011. 

Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηελ Διιάδα. Έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ. 
(Φπράξεο, Πεηξάθνο) 

Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηελ Διιάδα Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο, Σάζεηο θαη 
Πξννπηηθέο (Καξαβέιε, Σζηψλαο) 

Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ 2013, Διιεληθή 
ηαηηζηηθή Αξρή, Κίλδπλνο Φηψρεηαο. 

Έθζεζε γηα ην θνηλσληθφ πξνθίι ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηε θηψρεηα, ηνλ θνηλσληθφ 
απνθιεηζκφ θαη ηελ αληζφηεηα, πξηλ θαη κεηά απφ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο, 
Γεκήηξεο Καηζίθαο, Αιέμαλδξνο Καξαθίηζηνο Φηιίλεο, Πεηξαιηάο (2014) 

Αμηνιφγεζε/ ηεξάξρεζε αλαγθψλ ζίηηζεο ζε Γήκνπο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ζρεηηθέο 
θνηλσληθέο δνκέο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζηηηζηηθήο ζηήξημεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, Γ. Μπνπξίθνο (2015) 

Γπηηθή Αηηηθή 2020+ ρέδην ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, ΠΔΓπηηθήο Αηηηθήο (2015) 

Γπλακηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θηψρεηαο ζηελ Διιάδα, Δηξήλε 
Αλδξηνπνχινπ, Πάλνο Σζάθινγινπ (2010) 

Μεηξνπνιηηηθέο Πεξηθέξεηεο, αλαδήηεζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Αζήλα, 
Παπαδαζθαιφπνπινο Αζαλάζηνο, (2013) 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   262 

 

Ζ αλαηνκία ηεο θηψρεηαο ζηελ Διιάδα ηνπ 2013, Μάλνο Μαηζαγγάλεο, Υξχζα 
Λεβέληε, (2013) 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ Τγείαο, Θσκάο Κσλζηαληίλνο, 
(2013) 

Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα σο «πχιε εηζφδνπ» ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ 
πγεία, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, (2015) 

Κνηλσληθή αιιειεγγχε ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο, Γεκήηξεο Μπνπξίθνο (2013) 

Δθζέζεηο Πεπξαγκέλσλ Π.Δ. Γπηηθνχ, Νφηηνπ, Κεληξηθνχ, Βφξεηνπ Σνκέα Αζελψλ, 
Πεηξαηά & Νήζσλ, Γήκνπ Καιιηζέαο ζην πιαίζην ηνπ «Σακείνπ Δπξσπατθήο 
Βνήζεηαο γηα ηνπο απφξνπο» (ΣΔΒΑ/FEAD) θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο 2014 – 2020» γηα ηελ Διιάδα, ΑΓΑ, 
(2015). 

Οινθιεξσκέλν πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ ηζηγγάλσλ, EETAA 
- Γίθηπν Rom, (2001 - 2008) 

Απνγξαθηθή κειέηε δηεξεχλεζεο θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ησλ ηζηγγάληθσλ 
θνηλνηήησλ, Γίθηπν Rom, (2001).  

Έθζεζε – θαηαγξαθή νηθηζκψλ Ρνκά ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Έλσζε Διιήλσλ 
Σζηγγάλσλ Γηακεζνιαβεηψλ θαη πλεξγαηψλ, (2015) 

Πνζνηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά»,2010 – 2015 
ηνπ Κέληξνπ Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. (2015) 

Παξαβαηηθφηεηα αλειίθσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πξσηεχνπζαο: Μεηαρείξηζε ή 
ηηκσξία, Υξηζηίλα Σάηζε, (2012) 

Townsend, P. (1979) Poverty in the United Kingdom: a survey of household 
resources and standards of living, Harmondsworth: Penguin Book 

Townsend, P., Walker, R. and Lawson, R. (1984) Responses to poverty: lessons 
from Europe, London: Heinemann Educational Books. 

Townsend, P., Phillimore, P. and Beattie, A. (1988) Health and deprivation: inequality 
and the North, London, New York: Croom Helm. 

UnderstandingChangesinPoverty 2014 (πξνζέγγηζε γηα ηε ζπκβνιή ησλ 
δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ, ηελ απαζρφιεζε, ηα θέξδε, ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο πξνο 
ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο. Μηα πην ζχλζεηε πξνζέγγηζε ) 

Opportunity -SensitivePovertyMeasurement 2014 (δείθηεο γηα ηε θηψρεηα) 

Global Monitoring Report 2014/2015 : Ending Poverty and Sharing Prosperity 
(αληηκεηψπηζεηεοθηψρεηαοσοην 2030) 

Regional Analysis and Policy The Greek Experience (2008) 

The Context, Dynamics and Planning of Urban Development (2008) 

EDUCATION AND INCOME INEQUALITY IN THE REGIONS OF THE EUROPEAN 
UNION (2009) 

Inequalities in income and education and regional economic growth in western 
Europe (2009) 

Urbanization and Socioeconomic Status in the European Regions: The Role of 
Population Ageing and Capital City Regions (2014) 

RegionalEmploymentandUnemployment (2014) 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   263 

 

Δuropean Commission, Implementing the Community Lisbon Programme: Social 
Services of General Interest in the European Union, A Communication from the 
Commission COM (2006)177, 26.4.2006, Brussels.  

Horemans, J., and Marx, I. 2013. In-work poverty in times of crisis : do part-
timersfare worse? 

Kim, J.W. and Choi, Y.J. 2013. Feminisation of poverty in 12 welfare states 

Consolidating cross-regime variations? International Journal of Social Welfare  

Lelkes, O. and Zolyomi, E. 2010. Housing Quality Deficiencies and the Link to 
Income in the EU. Policy Brief March 2010. European Centre for Social Welfare 
Policyand Research, Vienna. 

Chiang CL. 1978. Life Table and Mortality Analysis. World Health Organization: 
Geneva. 

Chiang CL. 1984. The Life Table and Its Applications. R.E.Krieger Publishing 
Company: Florida. 

Coale A J and Demeny P. 1983. Regional Model Life Tables and Stable Populations, 
Second edition, London: Academic Press 

Eayres D, Williams ES. 2004. Evaluation of methodologies for small area life 
expectancy estimation. Journal of Epidemiology and Community Health 58: 243–249. 

Lai D, Guo F, RJ Hardy. 2000. Standardized mortality ratio and life expectancy: a 
comparative study of Chinese mortality. International Journal of Epidemiology 29: 
852–855. 

Lai D, Hardy RJ, Tsai SP. 1996. Statistical analysis of the standardized mortality ratio, 
American Journal of Epidemiology 143: 832–841. 

Milligan, G.W., and Cooper, M.C. (1988) A Study of Standardization of Variables in 
Cluster Analysis, Journal of Classification, 5: 181 – 204. 

Preston, S.H., Heuveline, P., Guillot, M. (2001). Demography, Measuring and 
Modelling Population Processes, Oxford: Blackwell. 

Silcocks, PSB, Jenner, DA, Reza, R. 2001. Life expectancy as a summary of 
mortality in a population: statistical considerations and suitability for use by health 
authorities, Journal of Epidemiology and Community Health 55: 38-43. 

Tsimbos C., Kalogirou S. and Verropoulou G. 2014. Estimating spatial differentials in 
life expectancy in Greece at local authority level. Population, Space and Place 20(7): 
646-663. 

UNDP. 1997. Human Development Report 1997, Oxford: Oxford University Press. 

UNDP. 2006. Human Development Report 2006, Beyond scarcity: Power, poverty 
and the global water crisis, United Nations Development Programme, New York: 
Palgrave Macmillan. 

UNDP. 2007. Human Development Report 2007/8, Fighting climate change: Human 
solidarity in a divided world, United Nations Development Programme, New York: 
Palgrave Macmillan.  

UNDP. 2011. Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better 
Future for All, United Nations Development Programme, New York: Palgrave 
Macmillan.  

Williams E, Dinsdale E, Eayres D, Tahzib F. 2005. Technical report: calculating life 
expectancy in small areas. South East Public Health Observatory. 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   264 

 

World Bank. 2005. Poverty Manual, August 2005. 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ



Τθηζηάκελε θαηάζηαζε- νξηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, ζηα πεδία θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Παξαδνηέν Α‟   265 

 

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

7.1 ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΦΟ 9 : ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΈΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΥΣΩΦΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΗ 

7.1.1 Επενδυτική Προτεραιότητα 9i 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Θεκαηηθφο ζηφρνο 
(Θ) 

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 
θηψρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο 

Δπελδπηηθή 
πξνηεξαηφηεηα 

Δλεξγεηηθή έληαμε, κεηαμχ άιισλ θαη κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ 
ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο δξαζηήξηαο ζπκκεηνρήο θαη ηε βειηίσζε 
ησλ δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο 

χλδεζε κε 
ζεκαηηθέο 
αηξεζηκφηεηεο 

T.09.1 

Δηδηθνί ζηφρνη 9.i.1: Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε γηα 
κεηνλεθηνχληα άηνκα πνπ βξίζθνληαη εθηφο αγνξάο εξγαζίαο, κε 
έκθαζε ζε άηνκα πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο θξνληίδαο παηδηψλ ζε 
λνηθνθπξηά πνπ απεηινχληαη απφ θηψρεηα θαη θνηλσληθφ 
απνθιεηζκφ 

Γείθηεο 
απνηειέζκαηνο 

Σ3294: Μεηνλεθηνχληα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαίδεπζε 
/θαηάξηηζε πνπ απνθηνχλ εμεηδίθεπζε πνπ θαηέρνπλ ζέζε 
απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηναπαζρφιεζεο 
εληφο έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

Γείθηεο εθξνήο 

Κσδηθφο 
δείθηε 

Γείθηεο Μνλάδα 
κέηξεζεο 

Καηεγνξία 
πεξηθέξεηαο 

(θαηά 
πεξίπησζε) 

Σηκή-ζηφρνο (2023) Γείθηεο 
πιαηζίνπ 
επίδνζεο 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Γείθηεο 
RIS3 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

CO01 

Άλεξγνη 
ζπκπεξη-
ιακβαλν-
κέλσλ ησλ 
καθξνρξφ

ληα 
αλέξγσλ 

Αξηζκφο   7.500 5.500 13.000 ΝΑΗ  

CO17 

Άιια 
κεηνλε-
θηνχληα 
άηνκα 

Αξηζκφο   2.500 4.500 7.000 ΟΥΗ  

7.1.1.1 Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 

Υξεκαηνδνηηθό ρήκα 
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 ύλνιν Υώξαο/ 
Καηεγνξίεο Πεξηθέξεηαο 

πλνιηθό Κόζηνο (α=β+δ) 28.550.000,00 € 
    Γεκόζηα Γαπάλε (β=γ+δ+ε) 28.550.000,00 € 
           Δλσζηαθή πλδξνκή (γ) 22.840.000,00 € 
           Δζληθή πκκεηνρή (δ) 5.710.000,00 € 
Άιιε ρξεκαηνδφηεζε (ε) - 
    Ηδησηηθή πκκεηνρή (δ) - 

Σύπνο Γξάζεο 

χλδεζε κε Μέηξν 
Πνιηηηθήο ΠεΚΔ 

ΜΔΣΡΟ 2.1.1 

Υαξαθηεξηζκφο 
δξάζεο 

Έξγν ΔΚΣ (Δπηδφηεζε) 

Ολνκαζία ηχπνπ 
δξάζεο 

Δλαξκφληζε Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο 

πλνπηηθή 
πεξηγξαθή δξάζεο 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, κέζσ ζηνρεπκέλσλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο παξεκβάζεσλ, επηδηψθεηαη ε αχμεζε ηεο 
απαζρφιεζεο θαη δηαηήξεζε ησλ σθεινχκελσλ απφ νηθνγέλεηεο κε 
ρακειά εηζνδήκαηα, ζε ζέζεηο εξγαζίαο κε ηζφηηκνπο φξνπο, ψζηε 
κέζα απφ ηελ νπζηαζηηθή δηεπθφιπλζε ηνπο, λα αληαπνθξηζνχλ 
ζηνπο απαηηεηηθνχο θαη αληηθξνπφκελνπο ξφινπο ηνπο, φπσο απηφο 
ηεο νηθνγελεηαθήο κέξηκλαο θαη ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο.  

Κχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη λα εληζρχζεη ηηο γπλαίθεο κε ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ θαη 
εθήβσλ ζε θαηεγνξίεο δνκψλ φπσο Βξεθηθνί ηαζκνί, 
Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί, Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο 
Φξνληίδαο, Παηδηθνί ηαζκνί, Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο 
Παηδηψλ (Κ.Γ.Α.Π.).  

Καηά θχξην ιφγν ε πξνηεξαηφηεηα ηεο δξάζεο απηήο ζηνρεχεη ζε 
σθεινχκελνπο θάησ ηνπ νξίνπ ηεο θηψρεηαο (άλεξγεο θαη 
εξγαδφκελεο). Δπηπξφζζεηα, ην Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ - Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-2020» ζα 
εζηηάζεη ζε σθεινχκελνπο κε ρακειφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα άλσ 
ηνπ νξίνπ ηεο θηψρεηαο, ζε εξγαδφκελνπο κε επηζθαιή ζέζε 
εξγαζίαο ή άλεξγνπο. 

εκεηψλεηαη φηη ε πξνηεηλφκελε δξάζε ζα πινπνηεζεί κε εληαίν 
ηξφπν ζε φιε ηε ρψξα, κε έλα δηθαηνχρν, ν νπνίνο ζα εθδψζεη 
πξφζθιεζε πξνο δνκέο θαη δπλεηηθά σθεινχκελεο κεηέξεο. Ο 
δηθαηνχρνο ζα θάλεη θαη ηε ζχδεπμε κεηαμχ παηδηψλ θαη ζέζεσλ ζε 
δνκέο. Ζ δηάζεζε ηεο ζέζεο πξαγκαηνπνηείηαη πξνο ηε γπλαίθα 
σθεινχκελε κέζσ «εληνιήο ηνπνζέηεζεο» (voucher) ηνπ ηέθλνπ 
ηεο. 

Ζ δξάζε θαιχπηεη απφιπηα ηνλ εηδηθφ ζηφρν ηεο επελδπηηθήο 
πξνηεξαηφηεηαο θαη εθείλν ηεο ηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020. 
Δηδηθφηεξα ζπκβάιεη ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 
θηψρεηαο θαζψο θαη ηνπ θηλδχλνπ δεκηνπξγίαο ζπιάθσλ 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ. 

Οκάδα ζηφρνο  Άηνκα πνπ έρνπλ ηελ επζχλε θξνληίδαο παηδηψλ ζε λνηθνθπξηά 
πνπ απεηινχληαη απφ θηψρεηα ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 
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Σξφπνο πινπνίεζεο 
δξάζεο 

Δπηρνξήγεζε (grant) 

χλδεζε κε 
αηξεζηκφηεηεο 

Ζ χπαξμε θαη ε εθαξκνγή εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο 
γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο κε ζηφρν ηελ ελεξγεηηθή έληαμε ησλ 
αηφκσλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απαζρφιεζε. 

χλδεζε κε 
απηνδεζκεχζεηο 

ΝΑΗ 

Δλδεηθηηθνί 
δηθαηνχρνη 

 ΔΔΣΑΑ 

Υξνλνδηάγξακκα Έλα ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 

Υσξηθή δηάζηαζε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

7.1.2 Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Θεκαηηθφο ζηφρνο 
(Θ) 

Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 
θηψρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο 

Δπελδπηηθή 
πξνηεξαηφηεηα 

Καηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ θαη πξνψζεζε ησλ ίζσλ 
επθαηξηψλ 

χλδεζε κε 
ζεκαηηθέο 
αηξεζηκφηεηεο 

T.09.1 

Δηδηθνί ζηφρνη 9.iii.1: Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ επάισησλ (κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ ΑκεΑ) θαη ησλ ινηπψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο 

Γείθηεο 
απνηειέζκαηνο 

Σ3296: Άηνκα ησλ επάισησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ κε πξφζβαζε 
ζε ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη έληαμεο 

Γείθηεο εθξνήο 

Κσδηθφο 
δείθηε Γείθηεο 

Μνλάδα 
κέηξεζεο 

Καηεγνξία 
πεξηθέξεηαο 

(θαηά 
πεξίπησζε) 

Σηκή-ζηφρνο (2023) Γείθηεο 
πιαηζίνπ 
επίδνζεο 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Γείθηεο 
RIS3 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

CO16 
πκκεηέ-
ρνληεο κε 
αλαπεξία 

Αξηζκφο   2.200 3.300 5.500 ΟΥΗ  

CO17 

Άιια 
κεηνλε-
θηνχληα 
άηνκα 

Αξηζκφο   1.345 2.000 3.345 ΟΥΗ  

7.1.2.1 υμβουλευτικά Κέντρα & Ξενώνες Υιλοξενίας 

Κακοποιημένων Γυναικών 

Υξεκαηνδνηηθό ρήκα 
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 ύλνιν Υώξαο/ 
Καηεγνξίεο Πεξηθέξεηαο 

πλνιηθό Κόζηνο (α=β+δ) 4.050.000,00 € 
    Γεκόζηα Γαπάλε (β=γ+δ+ε) 4.050.000,00 € 
           Δλσζηαθή πλδξνκή (γ) 3.240.000,00 € 
           Δζληθή πκκεηνρή (δ) 810.000,00 € 
Άιιε ρξεκαηνδφηεζε (ε) - 
    Ηδησηηθή πκκεηνρή (δ) - 

Σύπνο Γξάζεο 

χλδεζε κε Μέηξν 
Πνιηηηθήο ΠεΚΔ 

ΜΔΣΡΟ 1.1.4 

Υαξαθηεξηζκφο 
δξάζεο 

Έξγν ΔΚΣ (Δπηδφηεζε) 

Ολνκαζία ηχπνπ 
δξάζεο 

πκβνπιεπηηθά Κέληξα & Ξελψλεο Φηινμελίαο Καθνπνηεκέλσλ 
Γπλαηθψλ 

πλνπηηθή 
πεξηγξαθή δξάζεο 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, κέζσ ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ, 
επηδηψθεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πκβνπιεπηηθψλ 
Κέληξσλ θαη ησλ Ξελψλσλ Φηινμελίαο θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ 
πνπ ππάξρνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, θαιχπηνληαο γηα απηφ ην 
ζθνπφ ην αλαγθαίν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο (κηζζνδνζία, πάγηα έμνδα 
ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ, θ.ιπ.) γηα 3 έηε (01-01-2016 έσο 31-12-
2018). 

ηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ δνκψλ είλαη ε παξνρή 
ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο πξνο κηα ηδηαίηεξα επάισηε νκάδα 
πιεζπζκνχ: ηηο γπλαίθεο ζχκαηα βίαο θαζψο θαη ησλ παηδηψλ ηνπο.  

Ζ ελ ιφγσ δξάζε ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ εηδηθνχ 
ζηφρνπ πνπ αθνξά ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 
επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο (ζηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηελ επάισηε νκάδα ησλ θαθνπνηεκέλσλ 
γπλαηθψλ) θαη παξάιιεια δηαζθαιίδεη ζπλέξγεηα θαη 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο αληίζηνηρεο νξηδφληηεο παξεκβάζεηο 
ηνπ ΔΠ «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα». 

Οκάδα ζηφρνο  Γπλαίθεο ζχκαηα traffickingθαη ηα παηδηά ηνπο. 

Σξφπνο πινπνίεζεο 
δξάζεο 

Δπηρνξήγεζε (grant) 

χλδεζε κε 
αηξεζηκφηεηεο 

Ζ χπαξμε θαη ε εθαξκνγή εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο 
γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο κε ζηφρν ηελ ελεξγεηηθή έληαμε ησλ 
αηφκσλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απαζρφιεζε. 

χλδεζε κε 
απηνδεζκεχζεηο 

ΝΑΗ 

Δλδεηθηηθνί 
δηθαηνχρνη 

 ΟΣΑ α‟ βαζκνχ θαη Ννκηθά ηνπο Πξφζσπα 

 Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ 

 Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο 

Υξνλνδηάγξακκα Απφ 1-1-2016 έσο 31-12-2018 
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Υσξηθή δηάζηαζε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

7.1.2.2 Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Τποστήριξη για Ένταξη Μαθητών 

με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Υξεκαηνδνηηθό ρήκα 

 ύλνιν Υώξαο/ 
Καηεγνξίεο Πεξηθέξεηαο 

πλνιηθό Κόζηνο (α=β+δ) 6.750.000,00 € 
    Γεκόζηα Γαπάλε (β=γ+δ+ε) 6.750.000,00 € 
           Δλσζηαθή πλδξνκή (γ) 5.400.000,00 € 
           Δζληθή πκκεηνρή (δ) 1.350.000,00 € 
Άιιε ρξεκαηνδφηεζε (ε) - 
    Ηδησηηθή πκκεηνρή (δ) - 

Σύπνο Γξάζεο 

χλδεζε κε Μέηξν 
Πνιηηηθήο ΠεΚΔ 

ΜΔΣΡΟ 2.2.2 

Υαξαθηεξηζκφο 
δξάζεο 

Έξγν ΔΚΣ (Δπηδφηεζε) 

Ολνκαζία ηχπνπ 
δξάζεο 

Δμεηδηθεπκέλε Δθπαηδεπηηθή Τπνζηήξημε γηα Έληαμε Μαζεηψλ κε 
Αλαπεξία ή/θαη Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 

πλνπηηθή 
πεξηγξαθή δξάζεο 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε ελφο 
κείδνλνο δεηήκαηνο, ηφζν γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φζν θαη γηα 
ην θνηλσληθφ θξάηνο, πνπ είλαη ε νπζηαζηηθή έληαμε ζην 
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε δηαξθήο ππνζηήξημε θαηά ηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη κε εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Ζ πξνηεηλφκελε δξάζε αθνξά ζηελ θάιπςε ηνπ αλαγθαίνπ 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο 
εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο π.ρ. ησλ καζεηψλ ΑκεΑ (κε αδπλακία 
απηνεμππεξέηεζεο ιφγσ θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ) πνπ θνηηνχλ ζε 
ζρνιηθέο κνλάδεο θαζψο θαη ησλ καζεηψλ πνπ ρξήδνπλ ζπλερνχο 
ππνζηήξημεο απφ Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ζην ζρνιηθφ 
πεξηβάιινλ. ε απηφ ην πιαίζην, ζα θαιχπηεηαη ην κηζζνινγηθφ 
θφζηνο ηνπ αλαγθαίνπ Δηδηθνχ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΒΠ) γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ καζεηψλ ΑκεΑ (πνπ αδπλαηνχλ λα 
απηνεμππεξεηεζνχλ) θαζψο θαη ηνπ αλαγθαίνπ Δηδηθνχ 
Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΔΠ) / ρνιηθνί Ννζειεπηέο γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ καζεηψλ πνπ ρξήδνπλ ζπλερνχο ππνζηήξημεο 
(θαξκαθεπηηθή ή/θαη λνζειεπηηθή) ιφγσ ηνπ φηη πάζρνπλ απφ 
ρξφληα λνζήκαηα. 

ηφρνο ηεο ελ ιφγσ δξάζεο ζα είλαη ε ελζσκάησζε θαη 
δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ ζην 
θνηλσληθφ γίγλεζζαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, κε απψηεξν 
ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ηελ πξφσξε εγθαηάιεηςε 
ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο απφ ην ΔΠ «Αηηηθή 2014-
2020» βξίζθεηαη ζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηελ 
αληίζηνηρε δξάζε πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΠ «Αλάπηπμε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ - Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-
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2020», ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη (α) ηελ παξάιιειε ζηήξημε ησλ 
καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη (β) 
ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξάιιειεο ζηήξημεο.  

Οκάδα ζηφρνο  Άηνκα εππαζψλ νκάδσλ. 

 Πεξηζσξηνπνηεκέλα άηνκα. 

Σξφπνο πινπνίεζεο 
δξάζεο 

Δπηρνξήγεζε (grant) 

χλδεζε κε 
αηξεζηκφηεηεο 

Ζ χπαξμε θαη ε εθαξκνγή εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο 
γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο κε ζηφρν ηελ ελεξγεηηθή έληαμε ησλ 
αηφκσλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απαζρφιεζε. 

χλδεζε κε 
απηνδεζκεχζεηο 

ΝΑΗ 

Δλδεηθηηθνί 
δηθαηνχρνη 

 Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο (ΔΤΔ) Δθπαηδεπηηθψλ Γξάζεσλ / 
Δπηηειηθή Γνκή Τπνπξγείνπ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

Υξνλνδηάγξακκα Σξία ζρνιηθά έηε (2015-2016), (2016-2017), (2017-2018) 

Υσξηθή δηάζηαζε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

7.1.2.3 Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 

Υξεκαηνδνηηθό ρήκα 

 ύλνιν Υώξαο/ 
Καηεγνξίεο Πεξηθέξεηαο 

πλνιηθό Κόζηνο (α=β+δ) 350.000,00 € 
    Γεκόζηα Γαπάλε (β=γ+δ+ε) 350.000,00 € 
           Δλσζηαθή πλδξνκή (γ) 280.000,00 € 
           Δζληθή πκκεηνρή (δ) 70.000,00 € 
Άιιε ρξεκαηνδφηεζε (ε) - 
    Ηδησηηθή πκκεηνρή (δ) - 

Σύπνο Γξάζεο 

χλδεζε κε Μέηξν 
Πνιηηηθήο ΠεΚΔ 

ΜΔΣΡΟ 2.1.1 

Υαξαθηεξηζκφο 
δξάζεο 

Έξγν ΔΚΣ (Δπηδφηεζε) 

Ολνκαζία ηχπνπ 
δξάζεο 

Δλαξκφληζε Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο 

πλνπηηθή 
πεξηγξαθή δξάζεο 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, κέζσ ζηνρεπκέλσλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο παξεκβάζεσλ, επηδηψθεηαη ε παξνρή 
ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη θχιαμεο παηδηψλ κε αλαπεξία γηα έλα 
(1) έηνο (2015-2016). 

ηφρνο ηεο ελ ιφγσ δξάζεο είλαη ε ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ 
εππαζψλ νκάδσλ ζε πνηνηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη 
παξάιιεια ζηελ απνδέζκεπζε ησλ σθεινχκελσλ γνλέσλ απφ ηα 
εμαξηψκελα ηέθλα ηνπο κε αλαπεξία. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηελ 
αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ σθεινχκελσλ 
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γπλαηθψλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο. 

εκεηψλεηαη φηη ε πξνηεηλφκελε δξάζε αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί 
κε εληαίν ηξφπν ζε φιε ηε ρψξα, κε έλα δηθαηνχρν, ν νπνίνο ζα 
εθδψζεη πξφζθιεζε πξνο δνκέο θαη πξνο δπλεηηθέο σθεινχκελεο 
κεηέξεο. Ο δηθαηνχρνο ζα θάλεη θαη ηε ζχδεπμε κεηαμχ παηδηψλ θαη 
ζέζεσλ ζε δνκέο. Ζ δηάζεζε ηεο ζέζεο πξαγκαηνπνηείηαη πξνο ηε 
γπλαίθα σθεινχκελε κέζσ «εληνιήο ηνπνζέηεζεο» (voucher) ηνπ 
ηέθλνπ ηεο.  

Καηά ζπλέπεηα ε πινπνίεζή ηεο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλέξγεηα θαη 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηελ αληίζηνηρε δξάζε ηνπ «Αλάπηπμε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ - Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-
2020». 

Οκάδα ζηφρνο  Άηνκα πνπ έρνπλ ηελ επζχλε θξνληίδαο παηδηψλ ζε λνηθνθπξηά 
πνπ απεηινχληαη απφ θηψρεηα ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

Σξφπνο πινπνίεζεο 
δξάζεο 

Δπηρνξήγεζε (grant) 

χλδεζε κε 
αηξεζηκφηεηεο 

Ζ χπαξμε θαη ε εθαξκνγή εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο 
γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο κε ζηφρν ηελ ελεξγεηηθή έληαμε ησλ 
αηφκσλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απαζρφιεζε. 

χλδεζε κε 
απηνδεζκεχζεηο 

ΝΑΗ 

Δλδεηθηηθνί 
δηθαηνχρνη 

 ΔΔΣΑΑ 

Υξνλνδηάγξακκα Έλα ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 

Υσξηθή δηάζηαζε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

7.2 ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΩΥΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 

7.2.1 Πίλαθεο ζπλαληήζεσλ – Καηάζηαζε ελεξγνπνίεζεο θνξέσλ 

ΓΖΜΟΗ ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΤΝΑΝΣΖΖ 

ΑΗΣΖΖ 
ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 
ΑΘΖΝΩΝ     

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ  2-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΒΤΡΧΝΟ  11-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΓΑΛΑΣΗΟΤ  28-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ - ΤΜΖΣΣΟΤ   ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΕΧΓΡΑΦΟΤ  2-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΔΧ  28-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ  11-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ 27-Ματ ΝΑΗ 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΩΝ     

ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ  2-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ  28-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ  8-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  27-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΚΖΦΗΗΑ  8-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΖ - ΠΔΤΚΖ 5-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ  28-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ  27-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ 10-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ  4-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΦΗΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΗΚΟΤ 10-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ  4-Ηνπλ ΝΑΗ 

      

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΩΝ     

ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  3-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ  29-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ  3-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ  29-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ  27-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΔΧ  2-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ 2-Ηνπλ ΝΑΗ 

      

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΟΣΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΩΝ     

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  9-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ  3-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΓΛΤΦΑΓΑ    ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ  11-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ  2-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΜΟΥΑΣΟΤ - ΣΑΤΡΟΤ  11-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ  28-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ  12-Ηνπλ ΝΑΗ 

      

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ     

ΓΖΜΟ ΑΥΑΡΝΧΝ  29-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΒΑΡΖ - ΒΟΤΛΑ - ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ  12-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ    ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΚΡΧΠΗΑ  3-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ  18-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΜΑΡΑΘΧΝΟ  23-Ηνπλ ΝΑΗ 
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ΑΛΛΟΗ ΦΟΡΔΗ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΤΝΑΝΣΖΖ 

ΑΗΣΖΖ 
ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ   ΝΑΗ 

ΜΚΟ ΑΠΟΣΟΛΖ 19-Ηνπλ   

ΓΝΔ ΘΡΗΑΗΟ     

2ν ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΗ ΓΔΛ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ     

ΔΚΠΟΗΕΧ     

ΛΑΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ     

ΓΖΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ  3-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΠΑΗΑΝΗΑ  17-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΠΑΛΛΖΝΖ  17-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΡΑΦΖΝΑ - ΠΗΚΔΡΜΗΟΤ  9-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΑΡΧΝΗΚΟΤ    ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ  9-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΧΡΧΠΟΤ  15-Ηνπλ ΝΑΗ 

      

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ     

ΓΖΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ  25-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΗΝΑ  25-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΜΑΝΓΡΑ - ΔΗΓΤΛΛΗΑ    ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ  2-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ  25-Ματ ΝΑΗ 

      

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΗΡΑΗΩ     

ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ  11-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ  26-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΝΗΚΑΗΑ - ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ  26-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΧ  27-Ματ ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 27-Ματ ΝΑΗ 

      

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΖΩΝ     

ΓΖΜΟ ΑΓΚΗΣΡΗΟΤ    ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΑΗΓΗΝΑ      

ΓΖΜΟ ΚΤΘΖΡΧΝ      

ΓΖΜΟ ΠΟΡΟΤ    ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ    ΝΑΗ 

ΓΖΜΟ ΠΔΣΧΝ    NAI 

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ      

ΓΖΜΟ ΤΓΡΑ   ΝΑΗ 
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ΔΝΧΖ ΠΟΛΤΣΔΚΝΧΝ Ν. ΗΧΝΗΑ, ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Β. ΠΡ. & 
ΑΝΑΣ. ΑΣΣΗΚΖ     

ΔΚΠΟΠΟ ΝΟΣΟ   ΝΑΗ 

ΗΝΜΔΚΟ     

ΓΗΟΣΗΜΑ     

ΔΡΜΖ ΑΜΔΑ     

ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΒΑΡΝΑΒΑ     

ΚΑΡΗΣΑ     

ΑΜΚΔ ΠΟΡΔΗΑ     

ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΗΣΔΚΝΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ     

ΚΔΟ     

ΠΡΟΛΖΦΗ 19-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΑΜΚΔ ΓΤΝΑΜΖ ΕΧΖ     

ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ, ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝ. ΔΡΓΑΗΑ     

ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ, ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ     

ΜΔΛΔΓΧΝΖ     

ΠΡΑΞΗ 19-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΑΡΗ     

ΠΔΓΑ     

ΔΝΧΖ ΠΟΛΤΣΔΚΝΧΝ ΑΘΖΝΧΝ   ΝΑΗ 

EQUAL SOCIETY   ΝΑΗ 

ΡΗΕΑΚΟ- ΑΗΣΖΜΑ   ΝΑΗ 

UNESCO 26-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΓΗΑΣΡΟΗ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 25-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΟΝΖΗΜΟ   ΝΑΗ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΣΑΘΜΟ     

ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΗΣΔΚΝΧΝ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ   ΝΑΗ 

ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΗΣΔΚΝΧΝ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ     

ΝΔΟΗΝΚΑ     

ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΗΣΔΚΝΧΝ ΓΗΟΝΤΟΤ     

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ 18-Ηνπλ ΝΑΗ 

ΔΠΑΦΤ     

ΔΝΧΖ ΑΤΡΗΧΝ 25-Ηνπλ   

ΟΜΗΛΟ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ     

ΚΔΓΔ     

ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΟΗΝ. ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ & ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ     

RED KITCHEN     

CVMK BODY PSYCHOTHERAPIST     

ΑΛΜΑ     

ΛΔΥΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΝΔΟΤ ΚΟΜΟΤ     

Η. ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ, ΒΤΡΧΝΑ, ΤΜΖΣΣΟΤ   ΝΑΗ 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ
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Η.ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΝΗΚΑΗΑ     

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΤΣΗΣΗΚΧΝ 
ΑΣΟΜΧΝ     

Ο ΠΛΖΗΟΝ     

ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΗΣΔΚΝΧΝ ΑΘΖΝΑΗΧΝ     

ΤΓΚΛΗΖ-ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ 
Δ.Π.Δ     

ΝΈΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ 18-Ηνπλ ΝΑΗ 

 

7.2.2 Δίδε Γνκώλ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα θαη Γήκν 

7.2.2.1 Είδη Δομών στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Σομέα 
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Βνήζεηα ζην πίηη 10 3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

Αγνξά ρσξίο 
κεζάδνληεο - 

Γξάζεηο 
Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Αζιεηηθά ηκήκαηα 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Αλνηθηφ Κέληξν 
Ζκεξήζηαο 
Τπνδνρήο 
Αζηέγσλ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Απεμάξηεζε 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Γξαθείν γηα ηελ 
Απαζρφιεζε 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Γξαθείν 
Γηακεζνιάβεζεο 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Γξαθείν Ηζφηεηαο 
ησλ Φχισλ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Γξαθείν Παηδείαο, 
Πνιηηηζκνχ 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

Γξαθείν 
Πξνζηαζίαο θαη 
Πξναγσγήο ηεο 
Γεκφζηαο Τγείαο 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Γεκνηηθή 
Βηβιηνζήθε 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Γεκνηηθή 
Ηκαηηνζήθε 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Γεκνηηθή 
Καηαζθήλσζε 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Γεκνηηθφ Ηαηξείν 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Γεκνηηθφο 
Λαραλφθεπνο 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Γίθηπν Δζεινληψλ 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γνκέο άκεζεο 
θαηαπνιέκεζεο 

ηεο θηψρεηαο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γνκέο Φπρηθήο 
Τγείαο, 

Τπνζηήξημεο, 
πκβνπιεπηηθήο 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 

Δθπαίδεπζε 
Δλειίθσλ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ΚΑΠΖ (Κέληξν 
Αλνηρηήο 

Πξνζηαζίαο 
Ζιηθησκέλσλ) 16 0 7 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 

ΚΓΑΠ (Κέληξα 
Γεκηνπξγηθήο 
Απαζρφιεζεο 

Παηδηψλ) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ΚΓΑΠ - ΜΔΑ 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κέληξν 
Φπρνθνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΖΦΖ (Κέληξν 
Ζκεξήζηαο 
Φξνληίδαο 

Ζιηθησκέλσλ) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κνηλσληθή 
Τπεξεζία 12 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 7 0 

Κνηλσληθφ 
Αληαιιαθηήξην 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κνηλσληθφ Ηαηξείν 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Κνηλσληθφ 
Παληνπσιείν 10 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 

Κνηλσληθφ 
πζζίηην 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Κνηλσληθφ 
Φαξκαθείν 6 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 

Κνηλσληθφ 
Φξνληηζηήξην 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

ΜΚΟ (Με 
Κπβεξλεηηθφο 
Οξγαληζκφο) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παηδηθνί, Βξεθηθνί 
θαη Βξεθνλεπηαθνί 

ηαζκνί 25 0 11 1 1 1 3 1 0 0 7 0 0 

Πξνγξάκκαηα 
Κνηλσληθήο 

Έληαμεο 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Πξφιεςε θαη 
Παξέκβαζε 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλνηαθά 
Δπηδφκαηα 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

πκβνπιεπηηθφ 
Κέληξν 

Πξνιεπηηθήο 
Ηαηξηθήο 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 

Σξάπεδα Αίκαηνο 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Σξάπεδα Υξφλνπ 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Υνξήγεζε 
βηβιηαξίσλ πγείαο 5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

Υξεκαηηθά 
βνεζήκαηα 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

χλνια 154 9 36 8 16 7 15 10 7 5 11 21 9 

7.2.2.2 Είδη Δομών στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Σομέα 
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Βνήζεηα ζην πίηη 6 1 0 1 1 1 2 0 0 

Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο 2 1 0 1 0 0 0 0 0 

Γξαθείν Καηαλαισηή 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Γεκνηηθή Ηκαηηνζήθε 3 1 0 0 1 1 0 0 0 

Γεκνηηθφ Ηαηξείν 6 1 1 1 0 1 0 1 1 

Γεκνηηθφο Λαραλφθεπνο 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΑΠΖ (Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο 
Ζιηθησκέλσλ) 14 1 1 1 0 4 0 4 3 

ΚΓΑΠ (Κέληξα Γεκηνπξγηθήο 
Απαζρφιεζεο Παηδηψλ) 2 0 1 0 0 0 0 1 0 

Κέληξν Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο 3 0 1 0 0 1 0 0 1 

ΚΖΦΖ (Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο 
Ζιηθησκέλσλ) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Κνηλσληθή Τπεξεζία 3 1 0 0 1 1 0 0 0 

Κνηλσληθφ Αληαιιαθηήξην 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Κνηλσληθφ Παληνπσιείν 8 1 1 1 1 1 1 1 1 

Κνηλσληθφ πζζίηην 3 1 1 1 0 0 0 0 0 

Κνηλσληθφ Φαξκαθείν 5 0 1 0 2 1 0 1 0 

Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Παηδηθνί, Βξεθηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί 
ηαζκνί 9 0 0 1 0 0 0 8 0 

Παξνρή ηξνθίκσλ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Έληαμεο 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Πξφιεςε θαη Παξέκβαζε 2 0 1 0 1 0 0 0 0 

πκβνπιεπηηθφ Κέληξν 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Σξάπεδα Αίκαηνο 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Σξάπεδα Δηδψλ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Σξάπεδα Σξνθίκσλ 3 0 0 0 1 0 2 0 0 

Σξάπεδα Υξφλνπ 3 1 1 1 0 0 0 0 0 

Υνξήγεζε βηβιηαξίσλ πγείαο 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Υξεκαηηθά βνεζήκαηα 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

χλνια 85 15 10 10 8 11 9 16 6 
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7.2.2.3 Είδη Δομών στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Σομέα 
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Βνήζεηα ζην πίηη 14 9 0 0 0 1 1 0 3 

Αζιεηηθά ηκήκαηα 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Απηνηειέο ηκήκα Τγείαο, Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Γεξνθνκείν 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Γξαθείν γηα ηελ Απαζρφιεζε 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Γξαθείν Δλεκέξσζεο Αλέξγσλ θαη 
Δπηρεηξήζεσλ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Γξαθείν Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο 
ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Γεκνηηθή αγνξά 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Γεκνηηθή Ηκαηηνζήθε 2 0 0 0 1 0 0 0 1 

Γεκνηηθφ Ηαηξείν 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΑΠΖ (Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο 
Ζιηθησκέλσλ) 9 0 1 1 0 2 3 1 1 

ΚΓΑΠ (Κέληξα Γεκηνπξγηθήο 
Απαζρφιεζεο Παηδηψλ) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

ΚΓΑΠ - ΜΔΑ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Κέληξν Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο 4 0 0 3 0 0 0 0 1 

ΚΖΦΖ (Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο 
Ζιηθησκέλσλ) 3 0 0 0 1 1 0 0 1 

Κνηλσληθή Τπεξεζία 13 0 2 4 0 2 3 1 1 

Κνηλσληθφ Αληαιιαθηήξην 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Κνηλσληθφ Ηαηξείν 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Κνηλσληθφ Παληνπσιείν 6 1 0 0 1 2 1 0 1 

Κνηλσληθφ πζζίηην 4 1 0 0 0 0 0 0 3 

Κνηλσληθφ Φαξκαθείν 3 1 0 0 0 1 1 0 0 

Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Ξελψλεο, Τπλσηήξηα 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Παηδηθνί, Βξεθηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί 
ηαζκνί 11 0 1 0 0 1 7 0 2 

Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Έληαμεο 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

πκβνπιεπηηθφ Κέληξν 2 1 0 0 0 1 0 0 0 

Σξάπεδα Υξόλνπ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Υνξήγεζε βηβιηαξίσλ πγείαο 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

χλνια 91 18 5 8 3 16 21 2 18 
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7.2.2.4 Είδη Δομών στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά 
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Βνήζεηα ζην πίηη 2 0 1 1 0 0 

Απηνηειέο ηκήκα Τγείαο, Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 1 1 0 0 0 0 

Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο 1 0 0 1 0 0 

Γεκνηηθή Ηκαηηνζήθε 3 0 0 1 0 2 

Γεκνηηθφ Ηαηξείν 1 1 0 0 0 0 

ΚΑΠΖ (Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο 
Ζιηθησκέλσλ) 22 1 11 1 9 0 

ΚΓΑΠ - ΜΔΑ 1 0 0 1 0 0 

Κέληξν Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο 1 0 0 0 1 0 

ΚΖΦΖ (Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο 
Ζιηθησκέλσλ) 1 0 0 1 0 0 

Κνηλσληθή Τπεξεζία 15 0 12 1 1 1 

Κνηλσληθφ Παληνπσιείν 2 1 0 1 0 0 

Κνηλσληθφ πζζίηην 1 0 0 1 0 0 

Κνηλσληθφ Φαξκαθείν 1 0 0 1 0 0 

Ξελψλεο, Τπλσηήξηα 2 2 0 0 0 0 

Παηδηθνί, Βξεθηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί 16 0 16 0 0 0 

Παξνρή ηξνθίκσλ 1 0 0 0 0 1 

Πξφιεςε θαη Παξέκβαζε 3 2 0 1 0 0 

Πξνλνηαθά Δπηδφκαηα 1 1 0 0 0 0 

Σξάπεδα Αίκαηνο 1 0 0 0 1 0 

Σξάπεδα Δηδψλ 2 0 0 2 0 0 

Σξάπεδα Υξφλνπ 1 0 0 1 0 0 

Υνξήγεζε βηβιηαξίσλ πγείαο 1 1 0 0 0 0 

Υξεκαηηθά βνεζήκαηα 1 1 0 0 0 0 

χλνια 81 11 40 14 12 4 

7.2.2.5 Είδη Δομών στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 
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Βνήζεηα ζην 
πίηη 14 4 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

Αγνξά ρσξίο 
κεζάδνληεο - 

Γξάζεηο 
Κνηλσληθήο 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Αιιειεγγχεο 

Απηνηειέο ηκήκα 
Τγείαο, 

Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο 14 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 7 0 

Γξαθείν 
Γηακεζνιάβεζεο 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Γξαθείν 
Παηδείαο, 

Πνιηηηζκνχ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Γεκνηηθή 
Βηβιηνζήθε 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Γεκνηηθή 
Ηκαηηνζήθε 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Γεκνηηθφ Ηαηξείν 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Γεκνηηθφο 
Λαραλφθεπνο 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Γνκέο Φπρηθήο 
Τγείαο, 

Τπνζηήξημεο, 
πκβνπιεπηηθήο 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ΚΑΠΖ (Κέληξν 
Αλνηρηήο 

Πξνζηαζίαο 
Ζιηθησκέλσλ) 17 1 3 0 1 2 0 2 2 0 2 0 4 0 

ΚΓΑΠ (Κέληξα 
Γεκηνπξγηθήο 
Απαζρφιεζεο 

Παηδηψλ) 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Κέληξν 
Φπρνθνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΖΦΖ (Κέληξν 
Ζκεξήζηαο 
Φξνληίδαο 

Ζιηθησκέλσλ) 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κνηλσληθή 
Τπεξεζία 7 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 

Κνηλσληθφ 
Ηαηξείν 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Κνηλσληθφ 
Παληνπσιείν 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 

Κνηλσληθφ 
πζζίηην 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κνηλσληθφ 
Φαξκαθείν 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Κνηλσληθφ 
Φξνληηζηήξην 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ξελψλεο, 
Τπλσηήξηα 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παηδηθνί, 
Βξεθηθνί θαη 

Βξεθνλεπηαθνί 
ηαζκνί 13 1 0 0 1 2 0 2 0 0 2 3 0 2 

Πνιηηηζηηθφ 
θέληξν 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Πξνλνηαθά 
Δπηδφκαηα 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Σξάπεδα 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ
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Αίκαηνο 

Σξαπεδα 
Σξνθίκσλ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Σξάπεδα 
Υξφλνπ 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Υνξήγεζε 
βηβιηαξίσλ 

πγείαο 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

χλνια 120 16 11 10 7 10 2 8 9 3 10 12 20 2 

7.2.2.6 Είδη Δομών στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Σομέα 
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Βνήζεηα ζην πίηη 8 1 2 0 1 2 1 1 

Αγνξά ρσξίο κεζάδνληεο - Γξάζεηο Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο 1 0 1 0 0 0 0 0 

Αζιεηηθά ηκήκαηα 1 0 0 0 0 0 1 0 

Απηνηειέο ηκήκα Τγείαο, Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 4 1 1 0 1 0 1 0 

Γεξνθνκείν 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γξαθείν γηα ηελ Απαζρφιεζε 2 0 1 1 0 0 0 0 

Γξαθείν Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 2 0 1 1 0 0 0 0 

Γξαθείν Καηαλαισηή 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γξαθείν Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ 1 0 0 0 1 0 0 0 

Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο 
Γεκφζηαο Τγείαο 1 0 1 0 0 0 0 0 

Γεκνηηθή Καηαζθήλσζε 1 0 1 0 0 0 0 0 

Γεκνηηθφ Ηαηξείν 1 0 0 0 1 0 0 0 

Γίθηπν Δζεινληψλ 1 0 1 0 0 0 0 0 

Γνκέο άκεζεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο 3 0 3 0 0 0 0 0 

Γνκέο Φπρηθήο Τγείαο, Τπνζηήξημεο, 
πκβνπιεπηηθήο 1 0 0 0 1 0 0 0 

ΚΑΠΖ (Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο 
Ζιηθησκέλσλ) 9 2 1 0 1 1 4 0 

ΚΓΑΠ (Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο 
Παηδηψλ) 4 0 2 0 0 2 0 0 

Κέληξν Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο 1 0 0 0 0 0 1 0 

Κνηλσληθή Τπεξεζία 6 0 4 0 0 0 0 2 

Κνηλσληθφ Αληαιιαθηήξην 2 1 1 0 0 0 0 0 

Κνηλσληθφ Παληνπσιείν 4 1 0 1 1 0 0 1 

Κνηλσληθφ πζζίηην 3 0 2 0 1 0 0 0 

Κνηλσληθφ Φαξκαθείν 3 0 1 0 1 0 1 0 

Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην 3 0 1 1 1 0 0 0 

Παηδηθνί, Βξεθηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί 8 0 0 0 0 0 8 0 

Παξνρή ηξνθίκσλ 2 0 1 0 0 0 1 0 

Πξφιεςε θαη Παξέκβαζε 1 0 0 0 1 0 0 0 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ
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πκβνπιεπηηθφ Κέληξν 3 1 0 0 1 1 0 0 

πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ 1 0 1 0 0 0 0 0 

Σξάπεδα Αίκαηνο 1 0 1 0 0 0 0 0 

Σξάπεδα Δηδψλ 1 0 0 0 1 0 0 0 

Σξάπεδα Σξνθίκσλ 1 0 1 0 0 0 0 0 

Σξάπεδα Υξφλνπ 1 1 0 0 0 0 0 0 

Υνξήγεζε βηβιηαξίσλ πγείαο 3 0 1 0 1 0 1 0 

Υξεκαηηθά βνεζήκαηα 3 0 1 0 1 0 1 0 

χλνια 87 8 30 4 15 6 20 4 

7.2.2.7 Είδη Δομών στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων 
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Βνήζεηα ζην πίηη 5 0 1 1 1 0 0 1 1 

Γξαθείν Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Γξαθείν Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο 
Γεκφζηαο Τγείαο 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Γεκνηηθφ Ηαηξείν 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Γνκέο Φπρηθήο Τγείαο, Τπνζηήξημεο, 
πκβνπιεπηηθήο 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

ΚΓΑΠ (Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο 
Παηδηψλ) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Κνηλσληθή Τπεξεζία 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Κνηλσληθφ Παληνπσιείν 3 0 0 1 0 1 0 0 1 

Κνηλσληθφ πζζίηην 3 0 1 0 1 0 1 0 0 

Κνηλσληθφ Φαξκαθείν 2 0 0 1 0 0 0 0 1 

Παηδηθνί, Βξεθηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί 2 0 0 0 1 0 0 1 0 

Πξνλνηαθά Δπηδφκαηα 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Σξάπεδα Σξνθίκσλ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Υνξήγεζε βηβιηαξίσλ πγείαο 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

7.2.2.8 Είδη Δομών στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 
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Βνήζεηα ζην πίηη 6 1 0 1 1 3 

Αλνηθηφ Κέληξν Ζκεξήζηαο Τπνδνρήο Αζηέγσλ 1 0 0 0 1 0 

Γξαθείν γηα ηελ Απαζρφιεζε 1 0 0 0 0 1 

Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο 1 1 0 0 0 0 

Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 2 0 0 0 0 2 
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Γεκνηηθφο Λαραλφθεπνο 1 1 0 0 0 0 

Γνκέο Φπρηθήο Τγείαο, Τπνζηήξημεο, πκβνπιεπηηθήο 1 0 0 1 0 0 

ΗΑΚ (Ηαηξνθνηλσληθφ Κέληξν ROMAN) 2 0 0 1 0 1 

ΚΑΠΖ (Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ) 5 2 0 0 1 2 

ΚΓΑΠ (Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ) 1 0 0 1 0 0 

Κέληξν Φπρνθνηλσληθήο Τπνζηήξημεο 1 0 0 0 0 1 

Κνηλσληθή Τπεξεζία 1 0 0 0 0 1 

Κνηλσληθφ Ηαηξείν 1 0 0 1 0 0 

Κνηλσληθφ Παληνπσιείν 5 1 1 1 1 1 

Κνηλσληθφ πζζίηην 2 0 1 1 0 0 

Κνηλσληθφ Φαξκαθείν 3 1 1 0 0 1 

Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην 3 1 0 1 0 1 

Ξελψλεο, Τπλσηήξηα 1 0 0 0 1 0 

Παηδηθνί, Βξεθηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί 10 0 0 4 0 6 

Πνιηηηζηηθφ θέληξν 1 0 0 0 0 1 

Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Έληαμεο 1 0 0 0 0 1 

πκβνπιεπηηθφ Κέληξν 1 0 0 1 0 0 

Σξάπεδα Υξφλνπ 1 0 1 0 0 0 

Υνξήγεζε βηβιηαξίσλ πγείαο 1 0 0 0 0 1 

χλνια 53 8 4 13 5 23 

7.2.3 Οκάδεο σθεινύκελσλ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα θαη Γήκν 

7.2.3.1 Ομάδες ωφελούμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Β. Σομέα 
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Άλεξγνη 1487 1176 0 0 0 0 248 0 0 0 0 63 0 

ΑΜΔΑ 749 6 25 51 562 0 23 0 0 10 0 72 0 

Αλαζθάιηζηνη 2849 0 0 182 505 0 188 160 332 170 500 0 812 

Αλήιηθα Παηδηά 456 13 43 110 141 0 59 0 0 50 0 40 0 

Αλντθνί Αζζελείο 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Άπνξνη 519 0 0 0 7 0 162 350 0 0 0 0 0 

Αξρεγνί 
κνλνγνλετθψλ 
νηθνγελεηψλ 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 

Άζηεγνη 82 0 0 2 0 0 22 54 0 4 0 0 0 

Δζεινληέο 524 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δππαζείο θνηλσληθέο 
νκάδεο 4675 0 180 32 265 0 0 0 4198 0 0 0 0 

Ζιηθησκέλνη 8310 152 146 0 52 400 0 5060 0 0 1500 0 1000 

Κνηλσληθέο Δθζέζεηο, 
Κνηλσληθά Ηζηνξηθά 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Μεηαλάζηεο 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

ιεο νη νκάδεο 22569 0 15512 2088 267 0 1581 805 0 0 1730 190 396 

Παηδηά ειηθίαο 0-6 
εηψλ 2655 0 632 301 570 0 24 298 770 0 60 0 0 

Πνιχηεθλνη 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

πληαμηνχρνη 676 0 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σξίηεθλνη 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

Φησρνί Δξγαδφκελνη 
(νηθ.εηζ. κηθξφηεξν 

απφ 12.000€) 8681 0 0 421 2649 0 93 0 3000 411 490 0 1617 

Φησρνί πληαμηνχρνη 
(νηθ.εηζ. κηθξφηεξν 

απφ 12.000€) 26 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 

χλνια 54378 1347 17810 3199 5018 400 2462 6727 8300 645 4280 365 3825 

7.2.3.2 Ομάδες ωφελούμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Ν. Σομέα 
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Άλεξγνη 100 100 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΜΔΑ 536 158 0 0 0 0 17 298 63 

Αλαζθάιηζηνη 4491 2434 200 0 0 0 0 1857 0 

Αλήιηθα Παηδηά 1964 0 475 0 0 0 0 1006 483 

Άπνξνη 2354 154 2200 0 0 0 0 0 0 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 
νηθνγελεηψλ 115 115 0 0 0 0 0 0 0 

Άζηεγνη 53 8 0 0 0 15 0 15 15 

Ζιηθησκέλνη 15988 1500 1212 1300 0 8000 76 3900 0 

Ζιηθησκέλνη (άλσ 65εηψλ) 
ρσξίο Αζθάιηζε Τγείαο 14 14 0 0 0 0 0 0 0 

Μαζεηέο 58 58 0 0 0 0 0 0 0 

Μνλαρηθά άηνκα 272 272 0 0 0 0 0 0 0 

Ο κε νηθνλνκηθά ελεξγφο 
πιεζπζκφο (αη. ή νηθ.εηζ. 

κηθξφηεξν απφ εγγπεκέλν φξην 
ζπλη.) 204 204 0 0 0 0 0 0 0 

ιεο νη νκάδεο 37693 7760 3500 1700 1790 21500 1443 0 0 

Παηδηά ειηθίαο 0-6 εηψλ 1950 0 0 1200 0 0 0 750 0 

Πεξηζσξηνπνηεκέλνη (θαη εμ 
απηψλ ινηπνί) 8 0 0 0 0 0 0 0 8 

Πνιχηεθλνη 23 23 0 0 0 0 0 0 0 

πληαμηνχρνη 35 35 0 0 0 0 0 0 0 

Σξίηεθλνη 31 31 0 0 0 0 0 0 0 

Φησρνί Δξγαδφκελνη (νηθ.εηζ. 
κηθξφηεξν απφ 12.000€) 2818 1380 103 0 70 0 40 645 580 

Φησρνί Δξγαδφκελνη (νηθ.εηζ. 
κηθξφηεξν απφ 5.900€) 12 12 0 0 0 0 0 0 0 
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Φπρηθά Αζζελείο 500 0 0 0 0 500 0 0 0 

χλνια 69219 14258 7690 4200 1860 30015 1576 8471 1149 

7.2.3.3 Ομάδες ωφελούμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού 

Σομέα 

 
Π

.Δ
. 

Κ
Δ

Ν
Σ

Ρ
ΗΚ

Ο
Τ

 
Σ

Ο
Μ

Δ
Α

 

Γ
Ζ

Μ
Ο


 Α

Θ
Ζ

Ν
Α

ΗΧ
Ν

 

Γ
Ζ

Μ
Ο


 Β

Τ
Ρ

Χ
Ν

Ο


 

Γ
Ζ

Μ
Ο


 Γ

Α
Λ

Α
Σ


ΗΟ

Τ
 

Γ
Ζ

Μ
Ο


 

Γ
Α

Φ
Ν

Ζ


 
- 

Τ
Μ

Ζ
Σ

Σ
Ο

Τ
 

Γ
Ζ

Μ
Ο


 Ε

Χ
Γ
Ρ

Α
Φ

Ο
Τ

 

Γ
Ζ

Μ
Ο


 

Ζ
Λ

ΗΟ
Τ

Π
Ο

Λ
Δ

Χ


 

Γ
Ζ

Μ
Ο


 

Κ
Α

Η
Α

Ρ
ΗΑ

Ν
Ζ


 

Γ
Ζ

Μ
Ο


 

Ν
Δ

Α


 
Φ

ΗΛ
Α

Γ
Δ

Λ
Φ

Δ
ΗΑ


 

- 
Ν

Δ
Α


 

Υ
Α

Λ
Κ

Ζ
Γ

Ο
Ν

Α


 

Άλεξγνη 6342 0 0 0 0 230 6112 0 0 

Αηκνδφηεο 67 0 0 0 0 0 67 0 0 

ΑΜΔΑ 1659 672 0 0 60 96 696 0 135 

Αλαζθάιηζηνη 5771 0 0 0 0 31 5740 0 0 

Άλεξγνη άλσ ησλ 54 κέρξη θαη 
65 εηψλ 62 0 0 0 0 62 0 0 0 

Άλεξγνη ρσξίο θάξηα αλεξγίαο 
ΟΑΔΓ 34 0 0 0 0 34 0 0 0 

Αλήιηθα Παηδηά 7764 6068 0 0 223 383 0 0 1090 

Άπνξνη 25013 24267 0 0 0 2 744 0 0 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 
νηθνγελεηψλ 875 0 0 0 0 35 840 0 0 

Άζηεγνη 528 515 0 0 4 5 4 0 0 

Γπλαίθεο ζχκαηα θαθνπνίεζεο 29 0 0 0 0 2 27 0 0 

Δμαξηεκέλα ή απεμαξηεκέλα 
απφ νπζίεο άηνκα 29 0 0 0 0 5 24 0 0 

Δπαπεηινχκελνη άζηεγνη 4 0 0 0 0 4 0 0 0 

Δππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο 876 0 0 0 0 0 497 0 379 

Ζιηθησκέλνη 4298 690 0 0 0 1201 2135 0 272 

Μαζεηέο 2778 0 0 0 0 2778 0 0 0 

Μεηαλάζηεο 574 0 0 0 0 0 574 0 0 

Μνλαρηθά άηνκα 227 0 0 0 0 0 227 0 0 

ιεο νη νκάδεο 27922 17280 0 6400 0 1505 161 630 1946 

Οξνζεηηθνί 4 0 0 0 0 1 3 0 0 

Παηδηά ειηθίαο 0-6 εηψλ 4516 3034 0 0 0 764 420 0 298 

Παιηλλνζηνχληεο 78 0 0 0 0 0 78 0 0 

Πεξηζσξηνπνηεκέλνη (θαη εμ 
απηψλ ινηπνί) 1105 1098 0 0 7 0 0 0 0 

Πνιχηεθλνη 114 0 0 0 0 0 114 0 0 

Πξφζθπγεο θαη αηηνχληεο 
άζπιν 33 0 0 0 0 0 33 0 0 

Φησρνί Δξγαδφκελνη (νηθ.εηζ. 
κηθξφηεξν απφ 12.000€) 44207 12465 0 0 907 25 29590 0 1220 

Φησρνί Δξγαδφκελνη (νηθ.εηζ. 
κηθξφηεξν απφ 5.900€) 285 0 0 0 0 129 156 0 0 

Φησρνί πληαμηνχρνη (νηθ.εηζ. 
κηθξφηεξν απφ 12.000€) 632 0 0 0 0 62 570 0 0 
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Φησρνί πληαμηνχρνη (νηθ.εηζ. 
κηθξφηεξν απφ 5.900€) 137 0 0 0 0 0 137 0 0 

Φπιαθηζκέλνη/Απνθπιαθηζκέλ
νη 9 0 0 0 0 0 9 0 0 

χλνια 135972 66089 0 6400 1201 7354 48958 630 5340 

7.2.3.4 Ομάδες ωφελούμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού 
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Άλεξγνη 295 0 165 0 0 0 0 130 

Αηκνδφηεο 134 0 134 0 0 0 0 0 

ΑΜΔΑ 169 0 44 0 70 0 0 55 

Αλαζθάιηζηνη 813 0 813 0 0 0 0 0 

Αλήιηθα Παηδηά 152 0 152 0 0 0 0 0 

Αλντθνί Αζζελείο 2 0 2 0 0 0 0 0 

Άπνξνη 48 0 0 0 0 0 0 48 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 30 0 0 0 0 0 0 30 

Γπλαίθεο ζχκαηα θαθνπνίεζεο 150 0 0 0 0 150 0 0 

Δππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο 102 0 102 0 0 0 0 0 

Ζιηθησκέλνη 9239 0 9239 0 0 0 0 0 

Ζιηθησκέλνη (άλσ 65εηψλ) ρσξίο 
Αζθάιηζε Τγείαο 70 0 0 0 0 0 0 70 

Μέιε πνιχηεθλσλ νηθ. (νηθ.εηζ. 
κεηαμχ 5.900€ θαη 12.000€) 10 0 0 0 0 0 0 10 

Ννηθνθπξηά ρσξίο θαλέλα 
εξγαδφκελν 500 0 450 0 0 0 0 50 

Ο κε νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο 
(αη. ή νηθ.εηζ. κηθξφηεξν απφ 

εγγπεκέλν φξην ζπλη.) 80 0 0 0 0 0 0 80 

ιεο νη νκάδεο 18522 0 3530 500 12192 150 0 2150 

Πεξηζσξηνπνηεκέλνη (θαη εμ απηψλ 
ινηπνί) 25 0 0 0 0 0 0 25 

Φησρνί Δξγαδφκελνη (νηθ.εηζ. 
κηθξφηεξν απφ 12.000€) 250 0 250 0 0 0 0 0 

χλνια 30591 0 14881 500 12262 300 0 2648 

7.2.3.5 Ομάδες ωφελούμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς 
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Άλεξγνη 391 0 391 0 0 0 

ΑΜΔΑ 11822 11782 0 10 0 30 

Αλαζθάιηζηνη 2272 2102 170 0 0 0 

Αλήιηθα Παηδηά 3651 3535 0 0 0 116 

Άπνξνη 375 37 338 0 0 0 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 
νηθνγελεηψλ 51 0 0 0 0 51 

Άζηεγνη 65 60 0 0 0 5 

Γπλαίθεο ζχκαηα θαθνπνίεζεο 17 17 0 0 0 0 

Δππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο 5989 0 5889 100 0 0 

Ζιηθησκέλνη 7645 3100 3370 1175 0 0 

Μαζεηέο 1596 0 1596 0 0 0 

Ννηθνθπξηά ρσξίο θαλέλα 
εξγαδφκελν 300 0 0 0 0 300 

ιεο νη νκάδεο 6353 200 35 6118 0 0 

Παηδηά ειηθίαο 0-6 εηψλ 3441 2500 857 0 0 84 

Παηδηά ζχκαηα θαθνπνίεζεο 16 16 0 0 0 0 

Πεξηζσξηνπνηεκέλνη (θαη εμ απηψλ 
ινηπνί) 100 0 0 0 0 100 

Πεξηζσξηνπνηεκέλνη (ΡΟΜΑ) 170 0 0 0 70 100 

πληαμηνχρνη 167 0 167 0 0 0 

Φησρνί Δξγαδφκελνη (νηθ.εηζ. 
κηθξφηεξν απφ 12.000€) 1971 0 781 920 0 270 

χλνια 46597 23349 13799 8323 70 1056 

7.2.3.6 Ομάδες ωφελούμενων στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ανατολικής Αττικής 
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Άλεξγνη 1286 0 0 616 0 45 0 0 0 285 0 340 0 0 

ΑΜΔΑ 824 0 350 167 85 100 0 6 0 33 0 83 0 0 

Αλαζθάιηζηνη 3644 0 260 1021 450 45 0 391 400 48 90 92 847 0 

Άλεξγνη άλσ ησλ 54 
κέρξη θαη 65 εηψλ 333 0 0 301 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 

Άλεξγνη ρσξίο θάξηα 
αλεξγίαο ΟΑΔΓ 202 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αλήιηθα Παηδηά 2026 872 40 295 91 0 0 261 0 0 45 422 0 0 

Άπνξνη 3362 0 120 1116 0 1500 0 0 0 283 0 343 0 0 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 
νηθνγελεηψλ 42 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Άζηεγνη 29 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 

Γπλαίθεο ζχκαηα 
θαθνπνίεζεο 36 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Δζεινληέο 247 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Δμαξηεκέλα ή 
απεμαξηεκέλα απφ 

νπζίεο άηνκα 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Δππαζείο θνηλσληθέο 
νκάδεο 1110 90 0 0 0 900 0 0 0 0 100 20 0 0 

Ζιηθησκέλνη 8601 2465 430 104 25 2544 900 736 0 0 290 26 1081 0 

Ζιηθησκέλνη (άλσ 
65εηψλ) ρσξίο 
ζχληαμε (αη. ή 

νηθ.εη.εηζ. θάησ απφ ην 
εγγπεκέλν φξην ζπλη.) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 

Κνηλσληθέο Δθζέζεηο, 
Κνηλσληθά Ηζηνξηθά 384 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0 

Μαζεηέο 284 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μέιε πνιχηεθλσλ νηθ. 
(νηθ.εηζ. κεηαμχ 5.900€ 

θαη 12.000€) 49 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μέιε πνιχηεθλσλ νηθ. 
(νηθ.εηζ. κηθξφηεξν 

απφ 5.900€) 190 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

Μεηαλάζηεο 256 0 0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μνλαρηθά άηνκα 90 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 

Ννηθνθπξηά κε έλαλ 
εξγαδφκελν 173 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 

Ννηθνθπξηά ρσξίο 
θαλέλα εξγαδφκελν 1625 0 0 1545 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 

Ο κε νηθνλνκηθά 
ελεξγφο πιεζπζκφο 

(αη. ή νηθ.εηζ. 
κηθξφηεξν απφ 

εγγπεκέλν φξην ζπλη.) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 

ιεο νη νκάδεο 5349 430 0 230 756 1383 0 30 0 50 60 70 2340 0 

Παηδηά ειηθίαο 0-6 
εηψλ 947 0 0 253 170 198 0 0 0 0 207 35 0 84 

Πεξηζσξηνπνηεκέλνη 
(θαη εμ απηψλ ινηπνί) 270 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πνιχηεθλνη 187 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 

πληαμηνχρνη 901 0 0 148 727 0 0 0 0 0 0 26 0 0 

Σξίηεθλνη 160 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Φνηηεηέο 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Φησρνί Δξγαδφκελνη 
(νηθ.εηζ. κηθξφηεξν 

απφ 12.000€) 1682 0 0 1380 0 90 0 112 0 0 0 100 0 0 

Φησρνί Δξγαδφκελνη 
(νηθ.εηζ. κηθξφηεξν 

απφ 5.900€) 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 56 0 0 

Φησρνί πληαμηνχρνη 
(νηθ.εηζ. κηθξφηεξν 

απφ 5.900€) 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 

Φπιαθηζκέλνη/Απνθπι
αθηζκέλνη 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Φπρηθά Αζζελείο 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 

χλνια 34568 4147 1220 9042 2304 6805 900 1920 400 699 802 1977 4268 84 
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7.2.3.7 Ομάδες ωφελούμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων 
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Άλεξγνη 149 0 0 0 0 149 0 0 0 

ΑΜΔΑ 150 0 0 20 25 40 15 50 0 

Αλαζθάιηζηνη 540 0 0 0 40 500 0 0 0 

Άλεξγνη άλσ ησλ 54 κέρξη θαη 
65 εηψλ 10 0 0 0 0 10 0 0 0 

Αλήιηθα Παηδηά 238 0 0 15 25 60 18 120 0 

Άπνξνη 110 0 95 0 15 0 0 0 0 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 
νηθνγελεηψλ 17 0 0 0 0 17 0 0 0 

Άζηεγνη 5 0 0 0 0 0 5 0 0 

Ζιηθησκέλνη 93 0 0 0 0 93 0 0 0 

Μαζεηέο 78 0 0 0 0 78 0 0 0 

ιεο νη νκάδεο 736 0 0 0 0 346 0 0 390 

Οξνζεηηθνί 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παηδηά ειηθίαο 0-6 εηψλ 117 0 0 10 15 0 12 80 0 

Πεξηζσξηνπνηεκέλνη (θαη εμ 
απηψλ ινηπνί) 80 0 0 0 80 0 0 0 0 

Φησρνί Δξγαδφκελνη (νηθ.εηζ. 
κηθξφηεξν απφ 12.000€) 873 0 0 70 130 63 60 550 0 

χλνια 3196 0 95 115 330 1356 110 800 390 

7.2.3.8 Ομάδες ωφελούμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 

Αττικής 
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Άλεξγνη 270 0 0 270 0 0 

ΑΜΔΑ 176 0 0 176 0 0 

Αλαζθάιηζηνη 1184 0 0 270 0 914 

Αλήιηθα Παηδηά 1374 80 0 1294 0 0 

Άπνξνη 354 0 136 0 0 218 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 67 0 0 67 0 0 

Γπλαίθεο ζχκαηα θαθνπνίεζεο 70 0 0 70 0 0 

Ζιηθησκέλνη 2570 750 0 400 520 900 

Μαζεηέο 80 0 0 0 0 80 

Μεηαλάζηεο 9 0 0 9 0 0 
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ιεο νη νκάδεο 4500 650 950 200 300 2400 

Παηδηά ειηθίαο 0-6 εηψλ 888 0 0 825 0 63 

Παηδηά ζχκαηα θαθνπνίεζεο 2 0 0 2 0 0 

Πεξηζσξηνπνηεκέλνη (ΡΟΜΑ) 1361 0 0 1361 0 0 

Φησρνί Δξγαδφκελνη (νηθ.εηζ. 
κηθξφηεξν απφ 12.000€) 81 0 0 0 0 81 

χλνια 12986 1480 1086 4944 820 4656 

 

ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-9ΕΜ
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