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Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ κ. Χρ. Μέτιου 

 «Κοινωνική πολιτική και δράσεις στήριξης κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

Κομοτηνή, 26.2.2019 

Κυρίες και κύριοι, 

Τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα για τη χώρα μας. 

Η κρίση επηρέασε βαθιά την οικονομία, τους θεσμούς και την κοινωνία μας. 

Η ανεργία αυξήθηκε δραματικά, το εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε, επιχειρήσεις 

έκλεισαν, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι μας μετανάστευσαν στο εξωτερικό. 

Με επώδυνο τρόπο συνειδητοποιήσαμε ότι ο τρόπος που λειτουργούσαμε ως κράτος και ως 

κοινωνία, δεν ήταν βιώσιμος. 

Ταυτόχρονα με την έναρξη της οικονομικής κρίσης δημιουργήθηκε ένας νέος αυτοδιοικητικός 

θεσμός: οι αιρετές Περιφέρειες. 

Η συγκρότηση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε αιρετή Περιφέρεια δημιούργησε 

νέα δεδομένα για όλους μας, κυρίως γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε εμείς 

οι ίδιοι πόρους και να χρηματοδοτούμε δράσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις 

προτεραιότητες της περιοχής μας. 

Κυρίες και κύριοι, 

από την αρχή της Διοίκησής μας μέχρι σήμερα έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην 

Περιφέρειά μας.  

Με συστηματική δουλειά διαμορφώσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της 

Περιφέρειας για τα επόμενα χρόνια, το οποίο έχουμε ξεκινήσει ήδη να υλοποιούμε. 

Και τολμώ να πω ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο στην Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη. 
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Ένα Σχέδιο για μια ανοιχτή, δυναμική και ανθρώπινη Περιφέρεια, με εκατοντάδες έργα και 

δράσεις, όλα με συγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

Το Σχέδιό μας έχει έναν σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό. 

Παρόλα αυτά, δε θα μπορούσε να μη λαμβάνει υπόψη τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. 

Ας μην ξεχνάμε ότι η 10ετής κρίση στέρησε από πολλούς ανθρώπους τα μέσα για μια ζωή με 

ασφάλεια και αξιοπρέπεια. 

Ως Περιφέρεια οφείλουμε λοιπόν να παρεμβαίνουμε, και με τη χρηματοδότηση δράσεων και 

δομών, να βοηθούμε ώστε οι άνθρωποι αυτοί να σταθούν ξανά στα πόδια τους. 

Με βάση την Εθνική Στρατηγική, εξειδικεύουμε και κατευθύνουμε πόρους από το 

Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα σε δράσεις και δομές προκειμένου να στηρίξουμε τους πιο 

αδύναμους συμπολίτες μας.  

Ένα σημαντικό μέρος του Σχεδίου μας για την Περιφέρεια λοιπόν απευθύνεται σε εκείνους 

τους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερο ανάγκη:  

Α. Καταπολέμηση της φτώχειας και κοινωνική ένταξη  

1. Γονείς με παιδιά οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας 

2. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες 

3. Ενήλικα άτομα με αναπηρία 

4. Γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση 

5. Ηλικιωμένοι 

6. Κοινότητες Ρομά 

Β. Υπηρεσίες υγείας σε ευπαθείς ομάδες 

7. Άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα 

8. Άτομα με άνοια 

    9. Άτομα με εξαρτήσεις 

  10. Ευπαθείς ομάδες του γενικού πληθυσμού 

Γ. Καταπολέμηση της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης  

  11. Ανέργους 

  12. Εργαζόμενους που χρειάζονται υποστήριξη 
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Για όλες αυτές τις ομάδες συμπολιτών μας  διαθέτουμε συνολικά 78,4 εκατομμύρια ευρώ από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Η πολιτική μας διαμορφώνεται πάνω σε 3 βασικούς άξονες κάθε ένας από τους οποίους έχει 

επιμέρους δράσεις. 

Το σύνολο των δράσεων είναι 19 και αυτές θα σας παρουσιάσω. 

Α. ΑΞΟΝΑΣ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ  

Για την καταπολέμησης της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη χρηματοδοτούμε 9 δράσεις 

με προϋπολογισμό 48,3 εκατομμύρια ευρώ. 

Α.1 Δράση: 20,1 εκατομμύρια ευρώ για τη φροντίδα και τη φιλοξενία παιδιών και 

παιδιών με αναπηρία 

Με τη δράση αυτή, χρηματοδοτούμε θέσεις παιδιών και παιδιών με αναπηρία σε 

βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, έτσι ώστε οι γονείς των παιδιών αυτών, με 

εισοδήματα κάτω από τα όριο της φτώχειας, να αποδεσμευτούν από τη φροντίδα τους, και 

είτε να αναζητήσουν δουλειά, εφόσον είναι άνεργοι, είτε να κρατήσουν τη δουλειά τους, 

εφόσον ήδη εργάζονται. 

Μέχρι και το προηγούμενο σχολικό έτος, υπολογίζουμε ότι περισσότεροι από 6.500 γονείς 

αποδεσμεύτηκαν από τη φύλαξη των  παιδιών τους. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και 230 

γονείς παιδιών με αναπηρία. 

Μέχρι το 2023, έχουμε στόχο να φτάσουμε τους 9.000 γονείς. 

Α.2 Δράση: 3,5 εκατομμύρια ευρώ για υποστήριξη σε μαθητές με αναπηρία και 

ειδικές μαθησιακές ανάγκες 

Με της δράση αυτή χρηματοδοτούμε το αναγκαίο εκείνο προσωπικό που βοηθάει μαθητές οι 

οποίοι έχουν κάποια αναπηρία ή κάποια μαθησιακή δυσκολία, να ενταχθούν ομαλά στο 

σχολικό τους περιβάλλον.  

Μέχρι σήμερα, έχουν υποστηριχθεί περισσότερα από 200 σχολεία και ίδιος αριθμός μαθητών.  

Μέχρι το 2023 θέλουμε ο αριθμός αυτός να ανέβει στους 280. 

Α.3 Δράση: 2 εκατομμύρια ευρώ για τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας 

Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (τα λεγόμενα ΚΕΔΗΦ) 
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Τη δράση αυτή την ενεργοποιήσαμε πριν λίγους μήνες και εντάξαμε δύο πράξεις, του 

Συλλόγου «Περπατώ» και του Συλλόγου «Άγιοι Θεόδωροι» εδώ στη Ροδόπη, με στόχο να 

υποστηριχθούν 50 περίπου ωφελούμενοι από όλη την Περιφέρεια. 

Α.4 Δράση: 2,6 εκατομμύρια ευρώ για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

Τη δράση αυτή υπολογίζουμε να την ενεργοποιήσουμε μέχρι τον Απρίλιο του 2019. 

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση βοηθάει άτομα με αναπηρία να ζουν όσο το δυνατόν πιο 

αυτόνομα και να είναι κοινωνικά ενεργοί. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η 

ιδρυματοποίησή τους.  

Στην Περιφέρειά μας προγραμματίζουμε να υποστηρίξουμε 4 δομές με περίπου 30 

ωφελούμενους. 

Α.5 Δράση: 2 εκατομμύρια ευρώ σε Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες 

Φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες 

Με τη δράση αυτή ενισχύουμε τη λειτουργία τριών Συμβουλευτικών Κέντρων, στους Δήμους 

Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Κομοτηνής, καθώς και του Ξενώνα Φιλοξενίας στον Δήμο 

Κομοτηνής.  

Μέχρι σήμερα, υπολογίζουμε ότι έχουν ωφεληθεί περισσότερες από 1.200 γυναίκες. 

Α.6 Δράση: 2 εκατομμύρια ευρώ για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

(ΚΗΦΗ) 

Τα λεγόμενα ΚΗΦΗ παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένους που 

δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν γιατί έχουν κινητικά προβλήματα, άνοια κλπ.  

Με τους πόρους που διαθέτουμε υποστηρίζουμε τη λειτουργία τριών ΚΗΦΗ, στους Δήμους 

Δράμας, Νέστου και Προσοτσάνης, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερους από 

55 ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη. 

Α.7 Δράση: 13,6 εκατομμύρια ευρώ για την ίδρυση και τη λειτουργία των Κέντρων 

Κοινότητας 

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που δέχονται πολίτες, τους ενημερώνουν και τους 

καθοδηγούν στις κατάλληλες κοινωνικές υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση.  

Ένας από τους κύριους στόχους τους είναι να προωθούν την απασχόληση και την κοινωνική 

ένταξη. 
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Με τους πόρους που διαθέτουμε, στην Περιφέρειά μας έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν 22 

Κέντρα Κοινότητας, ένα σε κάθε Δήμο, ενώ σε 8 από αυτά (στους Δήμους Δράμας, Νέστου, 

Ξάνθης, Κομοτηνής, Μαρωνείας-Σαπών, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου) 

λειτουργούν και παραρτήματα Ρομά. 

Στα Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας απασχολούνται περίπου 95 εργαζόμενοι, ενώ μέχρι 

σήμερα έχουν ωφεληθεί περισσότεροι από 28.000 συμπολίτες μας. 

Α.8 Δράση: 1,8 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις 

κοινότητες Ρομά 

Τη δράση αυτή υπολογίζουμε να την ενεργοποιήσουμε μέχρι τον Απρίλιο του 2019. 

Αφορά καταυλισμούς Ρομά που είναι εκτός σχεδίου πόλεως και στερούνται βασικών 

υποδομών. 

Στόχος είναι να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής σε 

αυτούς τους καταυλισμούς, όπως δημόσια λουτρά και χώροι για το πλύσιμο των ρούχων.  

Στην Περιφέρειά μας προγραμματίζουμε να υποστηρίξουμε 6 τέτοιες περιοχές με περίπου 

2.300 κατοίκους. 

Α.9 Δράση: 700 χιλιάδες ευρώ για τις Δομές Σίτισης 

Υποστηρίζουμε τη λειτουργία τριών Δομών Σίτισης, σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα και Κάτω 

Νευροκόπι, εξυπηρετώντας περισσότερους από 400 πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα. 

Β. ΑΞΟΝΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Για την παροχή Υπηρεσιών Υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και γενικότερα 

σε ευπαθείς ομάδες, χρηματοδοτούμε 5 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 12 

εκατομμυρίων ευρώ. 

Από τις 5 αυτές δράσεις οι 4 ενεργοποιήθηκαν πρόσφατα: 

Β.10 Δράση: 800 χιλιάδες ευρώ για παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες 

Με τη δράση αυτή θα χρηματοδοτήσουμε την παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την 

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και την 

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, που θα καλύπτει και την ΠΕ Ροδόπης. 
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Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται σε παιδιά, εφήβους αλλά και στις οικογένειές τους και θα 

αφορούν ψυχολογικά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες, bullying, προβλήματα μέσα στην 

οικογένεια κτλ. 

Στις συγκεκριμένες δομές θα απασχοληθούν 12 περίπου άτομα ενώ υπολογίζουμε να 

ωφεληθούν περισσότερα από 600 άτομα. 

Β.11 Δράση: 1,6 εκατομμύρια ευρώ σε κατ’οίκον νοσηλεία από μονάδες ψυχικής 

υγείας 

Στη δράση αυτή βρισκόμαστε σε φάση ένταξης δύο πράξεων, από τα Νοσοκομεία 

Αλεξανδρούπολης και Καβάλας (που ανακοινώσαμε χθες), που αφορούν στην παροχή 

κατ’οίκον υπηρεσιών σε ασθενείς με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς. 

Με τη χρηματοδότηση της δράσης θα απασχοληθούν 8 άτομα και θα ωφεληθούν πάνω από 

300 συμπολίτες μας. 

Β.12 Δράση: 1,5 εκατομμύρια ευρώ για Κέντρα Ημέρας για ασθενείς με άνοια 

Και η δράση αυτή αφορά τα Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Καβάλας όπου θα 

απασχοληθούν 18 άτομα τα οποία θα προσφέρουν υπηρεσίες σε 310 ασθενείς με άνοια και 

Alzheimer. 

Β.13 Δράση: 1,2 εκατομμύρια ευρώ κατά των εξαρτήσεων 

Στη δράση αυτή εντάχθηκαν δύο πράξεις με δικαιούχο το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. 

Πέρα από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, στόχος είναι η αντιμετώπιση και νέων μορφών 

εξαρτήσεων, όπως το διαδίκτυο και τα τυχερά παιχνίδια, που τα τελευταία χρόνια αγγίζουν 

ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, ιδιαίτερα νέους. Με τη δράση αυτή υπολογίζουμε να 

υποστηριχθούν περισσότερα από 230 άτομα. 

Β.14 Δράση: 7 εκατομμύρια ευρώ για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) 

Σκοπός ίδρυσης των ΤΟΜΥ είναι να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας ιδιαίτερα σε 

ευπαθείς ομάδες, αποσυμφορώντας τα νοσοκομεία. 

Για την Περιφέρειά μας προβλέπεται η συγκρότηση συνολικά 17 ΤΟΜΥ, από τις οποίες πέντε 

λειτουργούν ήδη (δύο στην Κομοτηνή και από μία σε Καβάλα, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη).  
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Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας θα καλύψει για 

διάστημα τριών ετών τμήμα του κόστους απασχόλησης του προσωπικού. 

Γ. ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Σε ό,τι αφορά τον άξονας της απασχόλησης, ενεργοποιούμε πόρους 5,2 εκατομμυρίων ευρώ, 

αφενός για την καταπολέμηση της ανεργίας, αφετέρου για την υποστήριξη υφιστάμενων 

θέσεων εργασίας.  

Για την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, σχεδιάζουμε να διαθέσουμε: 

Γ.15 Δράση: 1,5 εκατομμύρια ευρώ στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης RIS3 

Γ.16 Δράση: 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων.  

Σε ό,τι αφορά δε την υποστήριξη υφιστάμενων θέσεων εργασίας, σχεδιάζουμε να 

διαθέσουμε: 

Γ.17 Δράση: 2,2 ευρώ για την υποστήριξη της απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, 

προκειμένου να διατηρήσουν αλλά και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας τους. 

Γ.18 Δράση: Επιπλέον, σε συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας 

σχεδιάζουμε να ενεργοποιήσουμε προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και 

ενίσχυσης της απασχόλησης στις περιοχές όπου εφαρμόζονται στρατηγικές του 

Προγράμματος Leader, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες. 

Γ.19 Δράση: Η Περιφέρεια έχει επίσης ξεκινήσει το σχεδιασμό για τη δημιουργία 

Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, Απασχόλησης και Καταπολέμησης της 

Φτώχειας, έτσι ώστε να υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός και συνεργασία σε θέματα του 

Κοινωνικού Ταμείου τόσο της Περιφέρειας όσο και των κοινωνικών φορέων με στόχο τη 

μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων στους παραπάνω τομείς. Με αυτόν τον τρόπο, 

στοχεύεται επίσης να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΚΤ. 

----------------------------- 

Κυρίες και κύριοι, 

Πιστεύω βαθιά ότι η απάντηση στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχει δυο βασικές 

συνιστώσες. 



 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 2014-2020 
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Η πρώτη είναι η στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας. 

Η δεύτερη είναι η μέριμνα για τους πιο αδύναμους, η προστασία εκείνων που έχουν ανάγκη. 

Αναγνωρίζοντας τις μεγάλες αλλαγές που έφερε η κρίση στο οικογενειακό εισόδημα, στις 

συνθήκες διαβίωσης και στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών για το μέλλον, εργαστήκαμε 

συστηματικά ώστε στο Σχέδιό μας για την Περιφέρεια, να περιλαμβάνεται η στήριξη όλων 

όσων έχουν πραγματικά ανάγκη. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 


