
Τοπικά Σχέδια και Δίκτυα των Δήμων για την Κοινωνική 
Ένταξη και Καταπολέμηση της Φτώχειας 

 
 
Η Ελλάδα διάγει μια από τις πλέον κρίσιμες φάσεις της σύγχρονης κοινωνικής και 
οικονομικής της ιστορίας. Πολλοί συνάνθρωποί μας αντιμετωπίζουν σοβαρότατα 
προβλήματα, ενώ αρκετοί από αυτούς ζουν πλέον στα όρια της στοιχειώδους επιβίωσης.  
Στην παρούσα συγκυρία η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αναδειχθεί στον κύριο 
φορέα στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, απλώνοντας ένα δίχτυ προστασίας με 
την υλοποίηση δράσεων στους βασικούς τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και 
αλληλεγγύης. 
Η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση ασκεί σειρά αρμοδιοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα 
είτε μέσω των υπηρεσιών της, είτε μέσω νέων δομών που συγκροτεί για το σκοπό αυτό . 
Αξιοποιώντας πόρους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα υλοποιεί δράσεις όπως: 

1. Συμπράξεις και Δίκτυα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Επισιτιστική βοήθεια απόρων-
ΤΕΒΑ, Δίκτυα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμων κλπ). 

2. Κέντρα Στήριξης Ευπαθών Ομάδων (πρώην ΙΑΚ) 
3. Δομές και δράσεις Αντιμετώπισης της Φτώχειας (Κοινωνικά Παντοπωλεία, 

Κοινωνικά ιατρεία – φαρμακεία, συσσίτια, λαχανόκηποι, τράπεζα χρόνου κλπ)  
4. Λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 
5. Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 
6. Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) 
7. Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών (Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής) 
8. Συμβουλευτικά Κέντρα – Ξενώνες γυναικών 
9. Κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας αστέγων 
10. Δράσεις ένταξης ευπαθών ομάδων (ΡΟΜΑ κλπ) 
11. Δράσεις Στήριξης της Απασχόλησης κλπ 

Επιπλέον η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση υλοποιεί πλήθος δράσεων με 
χρηματοδότηση από εθνικούς, κεντρικούς αυτοτελείς ή και ίδιους πόρους όπως : 

1. Βοήθεια στο Σπίτι  
2. Δράσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης και δημόσιας υγείας (Λειτουργία Δημοτικών 

Ιατρείων, δράσεις προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής κλπ) 
3. Οικονομική ενίσχυση απόρων (έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, χορήγηση 

τροφοεπιταγών, επίδομα ένδειας κλπ) 
4. Αντιμετώπιση ενεργειακής ένδειας (χορήγηση καυσοξύλων ή πετρελαίου 

θέρμανσης) 
5. Δομές και δράσεις Αντιμετώπισης της Φτώχειας (Κοινωνικά Παντοπωλεία, 

Κοινωνικά ιατρεία – φαρμακεία, συσσίτια, λαχανόκηποι κλπ)  
6. Απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες 
7. Παροχή κοινωνικής εργασίας (Υπ. Δικαιοσύνης) 
8. Δράσεις ένταξης εξαρτημένων ατόμων 
9. Χορήγηση βιβλιαρίων σε ανασφάλιστους πολίτες 
10. Χορήγηση επιδομάτων (προνοιακά επιδόματα, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) κλπ 

Είναι γεγονός ότι στον αγώνα στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων η πρωτοβάθμια 
Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνη. Κεντρικοί ή αποκεντρωμένοι φορείς του Κράτους, 
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, αλλά και 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και συνδράμουν στο 
σημαντικό αυτό έργο. 



 Αναμφισβήτητα το αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων θα ήταν 
καλύτερο, αν το έργο που παράγεται από κάθε φορέα συμπληρώνει το έργο των 
υπολοίπων και όχι να προσφέρεται παράλληλα, αποσπασματικά και ενδεχομένως 
πλεονασματικά με αυτό. 
Τίθεται λοιπόν εκ των πραγμάτων θέμα συντονισμού δράσης όλων των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης σε 
τοπικό επίπεδο και απευθύνονται κυρίως σε πληθυσμιακές ομάδες όπως παιδί και 
οικογένεια, τρίτη ηλικία και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
Κρίσιμο στοιχείο για τον σκοπό αυτό αποτελεί η σύνταξη ενός Τοπικού Σχεδίου για την 
Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση της Φτώχειας σε κάθε Δήμο. 
Στόχος του Τοπικού Σχεδίου θα είναι η ανάδειξη των προτεραιοτήτων και των δράσεων για 
την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών από όλους τους φορείς σε τοπικό 
επίπεδο με τη δικτύωσή τους, σε συντονισμό με την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική 
για την κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας (Ε.Σ.Κ.Ε. και Πε.Σ.Κ.Ε.). Επίσης θα 
αποτελέσει τη βάση για τη δικτύωση των φορέων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή 
υποενότητας αυτής. 
Επιπλέον μέσω του Τοπικού Σχεδίου θα υπάρξει δυνατότητα δημιουργίας ενιαίας βάσης 
δεδομένων για τις δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα με την καταγραφή του απασχολούμενου 
προσωπικού, του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, των οικονομικών δεδομένων κλπ. Η βάση 
αυτή θα επικαιροποιείται τακτικά και θα μπορεί να αξιοποιείται για εξαγωγή στοιχείων σε 
επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας, Περιφέρειας και Επικράτειας (βάση δεδομένων 
διαθέσιμη σε ΠΕΔ, Περιφέρεια, ΚΕΔΕ, Υπουργεία). 
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