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Προγράμματα για την φτώχεια  

 

Ευρωπαϊκά προγράμματα για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας και την 
στήριξη των απόρων εφαρμόζονται 
από το 1987 (π.χ φτώχεια 1/ 1975-
1980, φτώχεια 2 /1984-1988 και 
φτώχεια 3/ 1989 -1994  



Προγράμματα για την φτώχεια  

 

Χαρακτηριστικά:  

 Κατάρτιση 

 Συμβουλευτική 

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 

 Επιδόματα  



Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 
 

Το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί 
σημαντικά το ΤΕΒΑ είναι το γεγονός ότι:  

προβλέπει εκτός από την επισιτιστική 
βοήθεια και συνοδευτικά μέτρα που 
στοχεύουν στην προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης για τους πλέον 
ευάλωτους πολίτες.  

 



 

 

 Στόχος της υλοποίησης του Ε.Π για την 
Ελλάδα είναι η δημιουργία βιώσιμων 
εταιρικών σχημάτων σε τοπικό επίπεδο που 
έχουν προτάσεις και τεχνογνωσία για να 
αντιμετωπίσουν την φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και να δημιουργήσουν 
ένα δίχτυ ασφάλειας  

 

 



 

 

 

 

 

Το ΤΕΒΑ είναι κάτι περισσότερο από μια πηγή 
χρηματοδότησης, είναι επίσης ένα δίκτυο... 

 

 



Χαρακτηριστικά του Ε.Π 

 

Το Ε.Π στην Ελλάδα υλοποιείται με τις 57 
Κοινωνικές Συμπράξεις δηλαδή 57 μικρά 
δίκτυα που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο, 
και το κάθε ένα έχει τα δικά του 
χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες 



ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

 

Προτείνουμε τη λειτουργία Εθνικού 
Δικτύου με άτυπη μορφή στο οποίο θα 
μπορούν να μετέχουν όλοι οι φορείς 
(Δικαιούχοι και Εταίροι) που υλοποιούν το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

 



Τρόπος λειτουργίας 

 

 Τεχνική Βοήθεια 

 

 Εγγραφή στην ιστοσελίδα/ μέλη 



Σκοπός του Εθνικού Δικτύου 

 

Δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
συνεργασίας με τη «δημιουργία δεσμών» 
που υποστηρίζει και διερευνά τρόπους 
κοινωνικής ενσωμάτωσης 

Ενεργή συνεργασία των Κοινωνικών 
Συμπράξεων για υλοποίηση παρεμβάσεων 
και αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων 

Συνεργασία με άλλα δίκτυα 

 



Αποτελέσματα δικτύωσης 

Δημιουργία κλίματος εξωστρέφειας 

Δημιουργία συμμαχιών 

Προβολή προϊόντων, υπηρεσιών και 
πρακτικών 

Αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών/ 
συμβουλών/ τεχνογνωσίας 

Διερεύνηση ρεαλιστικών λύσεων στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων 



Θεσμικό πλαίσιο 

     Άρθρο 25 του ΣΔΕ  

 «Για τον συντονισμό των Κοινωνικών 

Συμπράξεων μεταξύ τους αλλά και σε εθνικό 

επίπεδο θα αναπτυχθεί Δίκτυο Φορέων 

Συντονισμού και Υλοποίησης για το Ε.Π. Ι, το 

οποίο θα επιβλέπει και θα συντονίζει η 

Συντονιστική Επιτροπή, στο οποίο θα 

μετέχουν εκπρόσωποι των Αρχών Διαχείρισης 

καθώς και εκπρόσωποι των Ενώσεων των 

Δήμων/ Περιφερειών και άλλων κεντρικών 

φορέων π.χ Δίκτυο Φτώχειας κτλ.» 



Θεσμικό πλαίσιο 

      

Επιτροπή Συντονισμού 

Έχει ορισθεί με Υπουργική Απόφαση και 
μετέχουν στελέχη της Γενικής Γραμματείας 
Πρόνοιας και της Διαχειριστικής Αρχής  



Εργαλεία υλοποίησης  

 

 Οι δράσεις του Δικτύου θα 

περιλαμβάνουν θεματικά σεμινάρια και 

συναντήσεις, ημερίδες και εργαστήρια, 

e−forum ώστε να υποστηρίζεται η 

ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, 

αναζήτηση δωρεών, συνεργασία με άλλα 

αντίστοιχα δίκτυα του εξωτερικού στο 

πλαίσιο του ΤΕΒΑ κλπ.  



Ευχαριστώ για 
την προσοχή σας 


