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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού 1 / 2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
----------------------------------------Αριθ. Απόφασης 2 / 2015
--------- --------------------------------ΠΕΡΙΛΗΨΗ :Συζήτηση – λήψη απόφασης επί του σχεδίου «Κατάρτιση Περιφερειακής
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας (ΠεΣΚΕ) της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», που απορρέει από την υποχρέωση
υλοποίησης του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης 2014 -2020.
Στην Ξάνθη σήμερα 16 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου Elisso στην Ξάνθη, παρουσία του Περιφερειάρχη Γεωργίου
Παυλίδη, των Αντιπεριφερειαρχών : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. Δράμας , Πέτροβιτς Δημητρίου
Π.Ε. Έβρου, Mαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης,
Μέτιου Χρήστου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N.
3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 31/ 7 -01–2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ.
2 του Ν. 3852 /2010.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2. Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος
3. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, Γραμματέας
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Εξακουστός Κωνσταντίνος
20. Μουσταφά Μετίν
2. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων
21. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά
3. Τσαλικίδης Νικόλαος
22. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα
4. Ζάχαρη Ζηνοβία
23. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ
5. Μποταΐτης Σωτήριος
24. Χειράκη Γεωργία
6. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη
25. Λιθηρόπουλος Χρήστος
7. Ευφραιμίδης Νικόλαος
26. Παπαδόπουλος Σωτήριος
8. Βενετίδης Κωνσταντίνος
27. Τσολάκης Σταύρος
9. Τερτσούδης Χρήστος
28. Καραλίδης Φώτιος
10. Ιμπραήμ Αχμέτ
29. Γρανάς Αρχέλαος
11. Γάκης Χρήστος
30. Βλαχογιάννης Ανέστης
12. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος
31. Μεχμέτ Ούστα Χουσείν
13. Αμοιρίδης Μιχαήλ
32. Δαμιανίδης Παύλος
14. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος
33. Τουρτούρης Σπυρίδων
15. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα 34. Λασκαρίδης Παντελής
16. Βουδούρης Ευάγγελος
35. Κιτσόπουλος Χρήστος
17. Μπούτος Ιωάννης
36. Μιμίδης Δημήτριος
18. Κινατζίδης Κωνσταντίνος
37. Τραϊφόρος Βασίλειος
19. Κατραντζή Μουσταφά
38. Γεροστεργίου Αικατερίνη
ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Μουμίν Οντέρ
6. Γαλάνης Βασίλειος
2. Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ
7. Μορφίδης Κωνσταντίνος
3. Χατζηγκενέ Ιρφάν
8. Κουϊκ Τέρενς – Σπένσερ –Νικόλαος
4. Μαυρίδης Μελέτιος
9. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής
5. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10. Τρέλλης Χρήστος
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Επίσης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.
Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης κα. Ελένη Κατσικούδη.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 39 μέλη άρχισε η
συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Στο σημείο αυτό προσήλθαν οι Περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ Κινατζίδης Κωνσταντίνος,
Κιτσόπουλος Χρήστος.
Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης κ. Γεώργιος Παυλίδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα εξής :














H σημερινή συνεδρίαση με θέμα την Κατάρτιση Περιφερειακής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Γίνεται περισσότερο σημαντική γιατί για πρώτη φορά ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε
τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που εξελίχθηκε και σε κοινωνική κρίση
Συνήθως η αποδόμηση της κοινωνικής ένταξης έχει σημείο εκκίνησης την ανεργία που
οδηγεί λόγω έλλειψης εισοδήματος, στην φτώχεια, στην κοινωνική περιθωριοποίηση
και πολλές φορές στην κοινωνική αντίδραση και έκρηξη
Η ανάπτυξη δεν πρέπει να είναι μόνο ένας κατάλογος οικονομικών δράσεων και έργων
υποδομής αλλά απαραίτητο στοιχείο της είναι και η κοινωνική συνοχή που
επιτυγχάνεται με την κοινωνική ένταξη και τον περιορισμό της ανεργίας και της
φτώχειας
Οφείλουμε όλοι μας ανεξάρτητα από τον θεσμό που υπηρετούμε και το φορέα που
υπαγόμαστε, είτε ως άτομα, είτε ως θεσμοί, είτε ως κοινωνικές δομές να συμβάλουμε –
κατά το δυνατόν - στην κάλυψη κάθε μορφής κοινωνικού ελλείμματος που
παρατηρείται γύρω μας
Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν γκρίζες κοινωνικές ζώνες στον χώρο της Περιφέρειας.
Πρέπει να εξαλείψουμε κάθε σημείο κοινωνικής υστέρησης και κάθε σημείο ντροπής. Η
κοινωνική συνοχή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξάλειψη τέτοιων ρηγμάτων
στον ιστό της
Τα προηγούμενα χρόνια η ίδια η κοινωνία, οι φορείς της, η εκκλησία, διάφορες άλλες
δομές (σύλλογοι, εθελοντές, φιλόπτωχες οργανώσεις κλπ) συνέβαλαν τα μέγιστα για να
μην διαρρηχθεί ή να διαρρηχθεί λιγότερο ο κοινωνικός ιστός και τα αποτελέσματα είναι
σημαντικά. Καθοριστικό ρόλο σ’ αυτήν την κατεύθυνση έπαιξε η κοινωνική δομή της
οικογένειας που ακόμα διατηρείται
Πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που εθελοντικά σε ατομικό, θεσμικό,
συλλογικό επίπεδο συνέβαλαν προς την κατεύθυνση αυτή
Περιφερειακή Στρατηγική Για Την Κοινωνική Ένταξη & την Καταπολέμηση της
Φτώχειας (ΠεΣΚΕ)

Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» προτείνεται η Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της
Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού η οποία θέτει ένα δυναμικό πλαίσιο δράσης
για να διασφαλιστεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή
 Η ΕΕ έχει υιοθετήσει δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες:
1. Την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας
2. Την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας


Αναπτυξιακή Στρατηγική της ΠΑΜΘ
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Η αναπτυξιακή στρατηγική εστιάζει στην περαιτέρω αναστροφή του αρνητικού κλίματος
που δημιουργήθηκε από την πρόσφατη οικονομική κρίση, και στην εδραίωση ενός νέου
προτύπου ανάπτυξης το οποίο στοχεύει σε «ενδογενή – με διακριτά χαρακτηριστικά
αυτοτροφοδοτουμένη» και όχι «επιδοτούμενη» ανάπτυξη

Το αναπτυξιακό όραμα της ΠΑΜΘ 2014 – 2019 στοχεύει στην:
«Ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας ώστε, να
μετασχηματιστεί σε τουριστικό προορισμό αριστείας και σημαντικό βιομηχανικό
πόλο, αξιοποιώντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα,
το πλούσιο ενδογενές της δυναμικό, τη γεωγραφική της θέση και να προωθεί την
κοινωνική συνοχή με την κινητοποίηση υφιστάμενων αλλά και νέων κοινωνικών
συλλογικοτήτων»
Αναπτυξιακή στρατηγική της ΠΑΜΘ στον κοινωνικό τομέα
Βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας
Αύξηση της απασχόλησης και καταπολέμηση της φτώχειας μέσα από την υλοποίηση
ολοκληρωμένων τοπικών σχεδίων και πρωτοβουλιών
Βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης

Στρατηγική της ΠΑΜΘ στον τομέα της Κοινωνικής Ένταξης και της Καταπολέμησης της
Φτώχειας
 Η ΠΑΜΘ μέσω της Περιφερειακής Στρατηγικής Για Την Κοινωνική Ένταξη (ΠεΣΚΕ)
διακηρύσσει την πρόθεσή της για την καταπολέμηση κάθε μορφής υστερήσεων και
διακρίσεων, προαγωγή της ισότητας και διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ





Επιπλέον προσανατολίζεται στην ανάληψη ενεργειών για την:
Ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας
Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας κ.λ.π



Εκπόνηση Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη
Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014 – 2020 δρομολογήθηκε μία σύνθετη διαδικασία
σχεδιασμού Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης






Η Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης:
Θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο αρχών, προτεραιοτήτων και στόχων για τον συντονισμό, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των παρεμβάσεων καταπολέμησης της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
Οριοθετεί τα πεδία συνεργασίας και δικτύωσης (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) για την
πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων δομών, πόρων και δυνατοτήτων
Οριοθετεί τα πεδία αξιοποίησης του Σ.Ε.Σ. 2014 -2020

Προφίλ της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελλάδα
Με βάση τις εκτιμήσεις της EUROSTAT, στην Ελλάδα, το 2013 σε κίνδυνο (σχετικής και
απόλυτης) φτώχειας ή/και αποκλεισμού βρίσκονταν 3,9 εκ. πολίτες (35,7% του πληθυσμού).
Η κατηγορία αυτή αφορά άτομα που:
 Θεωρούνται Φτωχοί (διαθέσιμο εισόδημα δεν υπερβαίνει το 60% του μέσου εθνικού
εισοδήματος)



Ζουν σε κατάσταση στέρησης (Αδυνατούν να καλύψουν τέσσερα από τα ακόλουθα
εννέα αγαθά: 1. ενοίκιο ή εξόφληση δανείου, 2. θέρμανση, 3. απρόοπτα έξοδα, 4.
3
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διατροφή με κρέας ή ψάρι κάθε δύο μέρες, 5. διακοπές εκτός οικίας για μια εβδομάδα,
6. αυτοκίνητο, 7. πλυντήριο ρούχων, 8. έγχρωμη τηλεόραση, 9. τηλέφωνο)
Ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας
Τα ποσοστά σχετικής φτώχειας εξακολουθούν να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα
πλήττοντας κυρίως άτομα που κατοικούν στην ύπαιθρο, μονογονεϊκές οικογένειες,
ΑΜΕΑ, πολύτεκνες οικογένειες, ζευγάρια ηλικιωμένων, ανέργους και συνταξιούχους
Στόχοι για την Φτώχεια στην ΠΑΜΘ









Μείωση των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό
κατά περίπου 30.000 έως το 2020
Μείωση του αριθμού των παιδιών που απειλούνται από τη φτώχεια κατά περίπου 5.000
έως το 2020
Ανάπτυξη ενός «δικτύου κοινωνικής ασφάλειας» κατά του κοινωνικού αποκλεισμού,
που περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες (ιδίως
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, στέγασης και εκπαίδευσης)
Οι επωφελούμενοι της Στρατηγικής
Πρόσωπα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (έλλειψη πόρων που εξασφαλίζουν την
κάλυψη κύριων αναγκών όπως διατροφή, στέγαση, υγιεινή, θέρμανση κ.λ.π.)
Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών σε καταστάσεις αποκλεισμού
Πρόσωπα με αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
(ανασφάλιστοι πολίτες, παλιννοστούντες, Ρομά, απόλυτη οικογενειακή ανεργία κ.λ.π.)

Στόχοι Ενεργητικής Ένταξης Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού
Στήριξη του εισοδήματος ώστε να διασφαλίζεται αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο των
ανθρώπων χωρίς επαρκείς πόρους για την κάλυψη αναγκών
 Σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω ενεργητικών μέτρων απασχόλησης
 Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η παροχή
συμβουλών, υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας, ψυχολογικής και κοινωνικής
αποκατάστασης σε ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη από τέτοιου είδους
υπηρεσίες και δεν έχουν τα μέσα ή τη γνώση να ωφεληθούν από αυτές




Οι Παρεμβάσεις των Περιφερειών – Η Ανάγκη Εκπόνησης Περιφερειακών
Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης (ΠεΣΚΕ)
Η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης θα εκπονηθεί από την Περιφέρεια με
βάση τις αρχές της Εθνικής Στρατηγικής και διεθνείς καλές πρακτικές
Πόροι για την υλοποίηση της ΠεΣΚΕ





Κοινοτικοί Πόροι μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Εθνικοί Πόροι για την άσκηση Εθνικών πολιτικών Κοινωνικής ένταξης
Λοιπές Πηγές Χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ), Ταμείο Απόρων
(FEAD), Ιδρύματα, Κληροδοτήματα, Χορηγίες κλπ)



Κύριο Μέσο στήριξης της υλοποίησης ΠΕΣΚΕ, αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (2014-2020), το οποίο και έχει
εγκριθεί από τις υπηρεσίες της ΕΕ



Το Ελληνικό Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020
προβλέπει για την προώθηση του Θεματικού Στόχου 9 του ΠΕΠ ΑΜΘ « Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» δαπάνες
ύψους περίπου 55.000.000 €
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«Επιχειρησιακοί Άξονες» της ΠεΣΚΕ
Επιχειρησιακός Άξονας 1. Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας
Βασικά Μέτρα Προτεραιότητας Πρόσβασης σε Βασικά Αγαθά:
 Πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης
 Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 Αντιμετώπιση Κρίσεων
 Πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη
 Πρόσβαση σε ενέργεια
 Πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
 Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη
 Πρόσβαση σε δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής
Βασικά Μέτρα Προτεραιότητας Πρόσβασης σε Επαρκείς Πόρους:
 Επιδοματική κάλυψη αναγκών οικιακής θέρμανσης

Επιχειρησιακός Άξονας 2. Πρόληψη και Καταπολέμηση του Αποκλεισμού των Παιδιών
Βασικά Μέτρα Προτεραιότητας Πρόσβασης σε Οικονομικούς Πόρους:
 Πρόσβαση στο επίδομα απροστάτευτων παιδιών
 Πρόσβαση στο ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
 Πρόσβαση στο επίδομα στήριξης Τρίτεκνων και Πολύτεκνων
Βασικά Μέτρα Προτεραιότητας Πρόσβασης σε Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές Υπηρεσίες:
 Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής
 Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας
 Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής φροντίδας
 Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και επανένταξης
 Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών κλειστής φροντίδας
 Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες Νομικής Συνδρομής
Βασικά Μέτρα Προτεραιότητας Πρόσβασης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση
 Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
 Πρόσβαση σε υπηρεσίες σχολικής εκπαίδευσης
 Ειδική αγωγή των παιδιών με αναπηρία
 Εκπαιδευτική ένταξη παιδιών Ρομά
 Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής
Επιχειρησιακός Άξονας 3. Προώθηση της Ένταξης
Βασικά Μέτρα Προτεραιότητας Ενίσχυσης Εισοδηματικών Πόρων των Ανέργων
 Πρόσβαση στο Επίδομα Μακροχρόνιων Ανέργων
 Πρόσβαση σε ειδικά επιδόματα για ευάλωτες ομάδες ανέργων χαμηλού εισοδήματος
Βασικά Μέτρα Προτεραιότητας Πρόσβασης των Ανέργων σε Υπηρεσίες Ενεργοποίησης
 Πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων ανέργων σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης
και άτυπης μάθησης
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Βασικά Μέτρα Προτεραιότητας Πρόσβασης Ανέργων με σωρευτικά χαρακτηριστικά
αποκλεισμού και άλλων ομάδων σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες
 Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας
 Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών κλειστής φροντίδας
 Πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης της φερεγγυότητας των φτωχών νοικοκυριών

Επιχειρησιακός Άξονας 4. Καλή Διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης


Συντονισμός Πολιτικών ένταξης



Ποιότητα των πολιτικών ένταξης



Αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών ένταξης

Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη ΑΜΘ
Στη ΠεΣΚΕ ΑΜΘ συμπεριλαμβάνονται προτάσεις για την προετοιμασία «ολοκληρωμένων»
πολυταμειακών δράσεων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
 Επεξεργασμένα διαθέσιμα στοιχεία εισοδημάτων, για εξαγωγή συγκριτικών στοιχείων
επιπέδων φτώχειας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας
 Κωδικοποίηση των Ωφελουμένων με βάση τα χαρακτηριστικά των Ομάδων - Στόχου
 Στοχευμένος προσδιορισμός αναγκών και αποτύπωση των ομάδων στόχου για τις
αγροτικές και αλιευτικές περιοχές
 Συνεργασία με τοπικούς φορείς για κινητοποίηση και ορθή συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων
 Αναλυτική «χαρτογράφηση» των Ομάδων – Στόχου των παρεμβάσεων του Θ.Σ. 9 στα
διοικητικά όρια των Δήμων της Περιφέρειας
 Συμπληρωματικότητα των ενεργειών και δράσεων χωρίς επικαλύψεις
 Αναλυτική «χαρτογράφηση» των Ομάδων – Στόχου των παρεμβάσεων σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας από αρμόδιους φορείς και ΜΚΟ
 Εξειδίκευση δράσεων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Θ.Σ. 9, προσανατολισμένων
στην χωρική κατανομή των Ομάδων - Στόχου
 Διαμόρφωση «χαρτών φτώχειας» και αξιολόγηση των αναγκών των τοπικών
κοινοτήτων/περιοχών οι οποίες εμφανίζουν έξαρση των φαινομένων που συνδέονται με
την φτώχεια
 Αναγνώριση «θυλάκων» φτώχειας και κοινωνικού διαχωρισμού σε τοπική κλίμακα και
πρόταση σχεδιασμού ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
 Διασφάλιση συνεργιών μεταξύ δράσεων αστικών και αγροτικών περιοχών της
Περιφέρειας και πλαίσιο αξιοποίησης πόρων ΕΓΤΑΑ
 Διασφάλιση συνεργιών μεταξύ ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, με χαρτογράφηση αναγκαίων κοινωνικού
χαρακτήρα υποδομών ή άλλων παρεμβάσεων
 Αναγνώριση αναγκών σε βασικές υποδομές για την αστική αναζωογόνηση (στοχευμένη
χρήση πόρων ΕΤΠΑ του Θ.Σ. 9)
 Διαμόρφωση αντικειμενικών τιμών και μοναδιαίου κόστους για την υποστήριξη
σχεδιασμού του ΠΕΠ και συγκρότησης του «πλαισίου επίδοσης»
 Ιεράρχηση δράσεων και αναλυτική περιγραφή περιεχομένου τους, προκειμένου να
υπάρξει άμεση ενεργοποίηση σε παρεμβάσεις άμεσης ανάγκης
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Επίλογος
Ένας από τους στόχους της Κατάρτισης Περιφερειακής Στρατηγικής για την
Καταπολέμηση της Φτώχειας πρέπει να είναι η συμπληρωματικότητα της κάθε δράσης
ώστε να αντιμετωπίζονται σε πραγματικό επίπεδο τα προβλήματα των κοινωνικών
ομάδων
Πιο συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι πρέπει να καλύπτονται στο βαθμό που έχουν ανάγκη
μία φορά και όχι περισσότερες φορές
Στο επίπεδο αυτό θα χρειαστεί ένας ευρύς συντονισμός, μια υποστήριξη η οποία να
ξεπερνά όχι μόνο τα όρια των περιφερειακών ενοτήτων αλλά ίσως και τα όρια των
περιφερειών
Οι πόροι οι οποίοι θα υπάρξουν δεν είναι απεριόριστοι αλλά είναι ικανοί για να
επιφέρουν ένα σημαντικό πλήγμα και στην ανεργία και στην φτώχεια. Αρκεί να υπάρξει
υγιής διαχείριση και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα μείωσης της φτώχειας, της
ανέχειας και της ανεργίας
Πολλά από αυτά δεν εξαρτώνται από πολιτικές αποφάσεις. Εξαρτώνται από την στάση
των τεχνοκρατών, της ίδιας της κοινωνίας και κατά πόσο θα μετουσιωθούν σε
πραγματικό αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι πόροι
Πρόθεσή μας είναι να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα. Να μην υπάρξουν κενά, να
αξιοποιηθούν όλοι οι υπάρχοντες φορείς όπου και αν βρίσκονται γεγονός που θα
πραγματοποιηθεί με την εξειδίκευση του προγράμματος και τον προσδιορισμό των
τελικών δικαιούχων, υπομέτρων, έργων, δράσεων που θα γίνουν αποδεκτά
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο του προγράμματος θα πρέπει να εκπονείται με απόλυτη
διαφάνεια έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως αμφισβήτηση
Χρειαζόμαστε την συνδρομή όλων με αξιοποίηση του σημερινού σας ρόλου και την
πρόθεση νέων πρωτοβουλιών και συνεργιών σε όλα τα σημεία και τις πτυχές της
κοινωνίας της περιφέρειας με πλήρη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη
Αναλυτικά θα σας παρουσιάσουν την ΠεΣΚΕ Α.Μ.Θ. οι συνεργάτες ομιλητές της
Διαχειριστικής Αρχής
Εντός προθεσμίας 4 ημερών να έχουμε όλες τις προτάσεις και προτείνω την ψήφιση του
Σχεδίου όπως σας παρουσιάζεται με τις αποδεκτές προσθήκες που θα προταθούν
σήμερα καθώς επίσης και όσες κατατεθούν εμπροθέσμως
Να εξουσιοδοτηθώ ο ίδιος, ο αρμόδιος ομιλητής και η Διαχειριστική Αρχή για την τελική
κατάρτιση του Σχεδίου και τις περαιτέρω ενέργειες
Στη συνέχεια το λόγο πήραν για περαιτέρω ανάλυση του θέματος ο κ. Χρυσόστομος
Ιωαννίδης και η κα Χριστίνα Ταβουλτσίδου υπάλληλοι της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης .
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική
συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3852/2010 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 39 ΥΠΕΡ 2 ΚΑΤΑ

1. Εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο για την Κατάρτιση Περιφερειακής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας (ΠεΣΚΕ) της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης», που απορρέει από την υποχρέωση υλοποίησης του περιφερειακού
επιχειρησιακού προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 -2020.
2. Εξουσιοδοτεί το Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιο Παυλίδη και
την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την
τελική κατάρτιση του Σχεδίου και τις περαιτέρω ενέργειες .

7

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί
Δημήτριος , Μιμίδης Δημήτριος, χωρίς αιτιολόγηση .
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Σύμβουλοι κκ Κιτσόπουλος

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 2 /2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΤΖΑ ΜΟΥΜΙΝ ΡΙΤΒΑΝ
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