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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ  



Η φτώχεια στην Περιφέρεια Κρήτης σήμερα 

Αριθμός οικογενειών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ανά Νομό 

Νομός Αρ. Οικογενειών Αρ. Μελών 

Ηρακλείου 
                              

5.569    

                                       
13.264 

Ρεθύμνης 
                                  

574    

                                             
1.358 

Χανίων 
                              

1.007    

                                         
2.287 

Λασιθίου 
 

 206    

                                         
949   

Σύνολο 
                            

7656    
17.858                                      



ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  
 

Άξονες 
 

Α. Καταπολέμηση Ακραίας φτώχειας 
 
Β. Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών 
 
Γ. Ενεργοποίηση της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης στην Περιφέρεια  
   Κρήτης 
 
Δ. Πραγματοποίηση επιστημονικών ημερίδων για επιμόρφωση  
    στελεχών Κοινωνικών Υπηρεσιών και πολιτών  
 
 



 

   Α.1. Ίδρυση και λειτουργία 4 Κοινωνικών 
Παντοπωλείων ενός σε κάθε Νομό  

 Μέχρι το 2014 λειτουργούσε με τη χορηγία 
ιδιωτών. Από το 2015 εντάχθηκε μέρος της 
χρηματοδότησής του στον τακτικό προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας 

Α. Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας 

 



Α. Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας 
 

 

 

   Α2. Υλοποίηση του προγράμματος «Παροχής τροφίμων σε 
αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης 
που δεν εξασφαλίζουν  δυνατότητα καθημερινής σίτισης 
& Διατροφής» (υλοποίηση 2014-2015/4.966 ωφελούμενες 
οικογένειες/12.400 μέλη)  



Α. Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας 
 

 

   Α.3. Δημιουργία Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης για την 
υλοποίηση του Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής υλικής 
συνδρομής (2014-2020) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βοήθειας απόρων 
(ΤΕΒΑ) 

   Εταίροι: Περιφέρεια Κρήτης,  Εκκλησία της Κρήτης, οι Δήμοι, 
Σύλλογοι Πολυτέκνων και Τριτέκνων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το 
ΑΤΕΙ Κρήτης, η Ένωση Καταναλωτών, Σωματεία ΑΜΕΑ, 
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Καλοκαιρινού, Σύλλογος Κακοποιημένης 
Γυναίκας,  για την υλοποίηση του προγράμματος «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής» συνολικού προϋπολογισμού 
4.193.029,44€ (ο προϋπολογισμός αφορά την Περιφέρεια Κρήτης ) 

 



Α. Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας 
 

 
 

    Α.4. Υλοποίηση προγράμματος διανομής 
αποσυρόμενων φρούτων μέσω της Κοινωνικής 
Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης. 

 Έχουν διανεμηθεί ήδη 45 τόνοι ροδάκινα, 32 τόνοι 
μήλα, 54 τόνοι ακτινίδια, 62 τόνοι πορτοκάλια και 56 
τόνοι οπωροκηπευτικά (ντομάτες πιπεριές, 
αγγούρια). 

 

 

 



Α. Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας 
 

 

     Α.5. Εκπόνηση μελέτης για την Κοινωνική 
 Ένταξη των ΡΟΜΑ στην Περιφέρεια Κρήτης με 
 τη δημιουργία πολύκεντρου ΡΟΜΑ 
 ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.320.000€ 

 

 
 

 

 

 

 



Α. Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας 
 

 
   Α.6. Ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης Αδιεξόδων 

που παρουσιάζονται στην Κρήτη με σκοπό την έγκαιρη και 
έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και του περιβάλλοντός 
τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή καταστάσεις που 
τους οδηγούν σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές 
Οργάνωση ημερίδας στην οποία συμμετείχαν 

κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικοί επιστήμονες, 
ακαδημαϊκοί κλπ. 

Παραγωγή και διανομή σχετικού έντυπου υλικού για 
την πρόληψη των αυτοκαταστροφικών φαινομένων 
(αυτοκτονιών) που κατά την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης κατέγραψαν ανοδική τάση στην Κρήτη. 

 
 

 



Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την υποστήριξη 
Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων 

 

 

Β. Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των 
παιδιών 

 

 



Πυλώνες ανάπτυξης δράσεων πρόληψης και 
καταπολέμησης αποκλεισμού των Παιδιών 

 Ενισχυτική διδασκαλία (κοινωνικό φροντιστήριο) 

     το οποίο φέτος λειτουργεί μόνο για μαθητές  
τρίτης Λυκείου 

 

 Κοινωνικός αθλητισμός 

 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών 
στις εναλλακτικές μορφές φροντίδας ανηλίκων 
(υιοθεσία-αναδοχή) 

 

 



Β1.  Ίδρυση και Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου  
 

 

 Η κεντρική ιδέα της δράσης βασίζεται στην  ΑΡΧΗ 
ότι η παιδεία αποτελεί, συνταγματικά 
κατοχυρωμένο, κοινωνικό αγαθό. Κάθε παιδί έχει 
το δικαίωμα, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς,  
να έχει ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση 

 



Β. Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των 
παιδιών 

 

    Β1.  Ίδρυση και Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου 
 

     Η λειτουργία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ξεκίνησε το σχολικό 

έτος 2012-2013 σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς συλλόγους, 

παραγωγικούς φορείς και τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 

σύνολο των αιτήσεων καλύφθηκε και τα παιδιά απορροφήθηκαν από 

ιδιωτικά φροντιστήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

εντάχθηκαν σε οργανωμένα τμήματα και απολάμβαναν υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες εκπαίδευσης, ενώ προστατεύτηκε στο ακέραιο η 

προσωπικότητα και η αξιοπρέπειά τους. Ένας αριθμός παιδιών 

απορροφήθηκε σε τμήματα που λειτούργησαν σε δημόσια σχολεία με 

εκπαιδευτικούς που παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους  



Β1.  Ίδρυση και Λειτουργία Κοινωνικού 

Φροντιστηρίου  
 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε : 

 Παιδιά σχολικής ηλικίας που οι οικογένειές τους ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,  αντιμετωπίζουν σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα και διαμένουν στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 Παιδιά χωρίς οικογένεια ή που η οικογένειά τους αδυνατεί να 
αναλάβει την φροντίδα τους. 

 Ως ευπαθείς ομάδες ορίζονται με βάση το άρθρο 1 του Ν. 4019/2011 
οι κοινωνικές ομάδες των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή δυσχεραίνεται είτε εξαιτίας κοινωνικών και 
οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα 
οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα 
περιφερειακής οικονομίας. 



Β2.  Πρόγραμμα Κοινωνικού Αθλητισμού 
 

 

 
 
 

 

Η δράση του «Κοινωνικού Αθλητισμού» ξεκίνησε στις 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης με στόχο να 
καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά που επιθυμούν να 
συμμετέχουν σε προγράμματα Αθλητικών Ακαδημιών 
(ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Κολύμβηση, Καράτε, Στίβο, Τένις)  



Β2.  Πρόγραμμα Κοινωνικού Αθλητισμού 
 

 

 
 
 

 

         Για την υλοποίηση του προγράμματος, η Διεύθυνση Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης συνεργάστηκε με τα Αθλητικά σωματεία 
της Κρήτης, τα οποία αναπτύσσουν Ακαδημίες στα αθλήματα ποδόσφαιρο, 
Μπάσκετ, Βόλεϊ, Κολύμβηση, Καράτε, Στίβο, Τένις και τελούν υπό την 
εποπτεία των Τοπικών Ενώσεων και Ομοσπονδιών της Κρήτης και 
συγκεκριμένα με : 

• Την  Ένωση  ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου 
• Την  ΕΚΑΣΚ (ένωση καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης) 
• Την Ένωση Αντισφαίρισης Ηρακλείου 
• Την Περιφερειακή Ένωση Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης Κρήτης Ρόδου 
• Τον Παγκρήτιο Σύλλογο Μαχητικών Τεχνών 
• Την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ  Κρήτης 
• Την ΕΣΠΕΚ καθώς και εκπρόσωποι σωματείων 



Β2.  Πρόγραμμα Κοινωνικού Αθλητισμού 
 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε : 

 Παιδιά σχολικής ηλικίας που οι οικογένειές τους ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,  αντιμετωπίζουν σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα και διαμένουν στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 Παιδιά χωρίς οικογένεια ή που η οικογένειά τους αδυνατεί να 
αναλάβει την φροντίδα τους. 

 Ως ευπαθείς ομάδες ορίζονται με βάση το άρθρο 1 του Ν. 4019/2011 
οι κοινωνικές ομάδες των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή δυσχεραίνεται είτε εξαιτίας κοινωνικών και 
οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα 
οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα 
περιφερειακής οικονομίας. 



Β1. Β2. Κριτήρια Επιλογής παιδιών στα προγράμματα 
«Κοινωνικό Φροντιστήριο», «Κοινωνικός Αθλητισμός» 

 Τα κριτήρια επιλογής των παιδιών στα προγράμματα «κοινωνικό Φροντιστήριο και 
Κοινωνικός Αθλητισμός είναι: 

 Το εισόδημα των γονέων σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας και το 
έντυπο Ε9. 

 Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από όπου προκύπτει ο αριθμός των 
μελών της οικογένειας. Το όριο του εισοδήματος είναι ανάλογο με τον αριθμό των 
προστατευομένων μελών. Δηλαδή για οικογένεια με δύο μέλη ορίζεται καθαρό ετήσιο 
εισόδημα αφαιρουμένου του ενοικίου, ποσό ύψους μέχρι 6.500€, για τριμελή 
οικογένεια μέχρι 8.000€, για τετραμελή οικογένεια μέχρι 9.000€, για πενταμελή και 
άνω μέχρι 12.500€. 

 Ανεργία των γονέων που προκύπτει από τη σχετική κάρτα του ΟΑΕΔ. 

 Ασθένεια των γονέων ή άλλου μέλους της οικογένειας που θα προκύπτει από ιατρική 
γνωμάτευση που θα προσκομίζεται. 

 Η έκθεση Κοινωνικής Λειτουργού της Υπηρεσίας μετά από Κοινωνική Έρευνα που θα 
πραγματοποιείται,  ολοκληρώνει την εικόνα για την οικονομική αδυναμία της 
οικογένειας.  

Μετά από την αξιολόγηση, οι ωφελούμενοι εντάσσονται στα εκπαιδευτικά-αθλητικά 
προγράμματα. 



Απολογισμός Δράσεων Κοινωνικού Φροντιστηρίου 
και Κοινωνικού Αθλητισμού 

 

 

Έτος 

Αριθμός   παιδιών σε: 

Σύνολο / έτος    Προγράμματα  

ξένων  
γλωσσών 

Τμήματα σε  
Ιδιωτικά  

φροντιστήρια  
Μ. Εκπαίδευσης 

Εθελοντικά 

 τμήματα  
στήριξης 

Αθλητικά  

σωματεία 

2012-2013 152 97 30 - 279 

2013-2014 93 - - - 93 

2014-2015 127 32 - 76 235 

2015-2016 252 63 - 227 542 

Σύνολο 
/δομή 

624 192 30 303 1.149 



Β.3. Υιοθεσία-Αναδοχή Εναλλακτικές μορφές 

Παιδικής Προστασίας 



Β.3  Προώθηση εναλλακτικών μορφών παιδικής 
προστασίας όπως η αναδοχή-υιοθεσία 

 

 Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Κρήτης στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των 
δράσεων προστασίας του παιδιού, ανέλαβε επίσης 
την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη πρακτικών 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις 
εναλλακτικές μορφές παιδικής προστασίας όπως η 
αναδοχή-υιοθεσία. 



Β. 3.1 Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Ανάδοχων -
Θετών Γονέων (ΕΜΑΓ) 
 

 Μέσα από το ΕΜΑΓ δίδεται η δυνατότητα για 
κάθε παραμελημένο  παιδί να υπάρχει άμεση 
διερεύνηση για την  επιλογή υποψήφιων 
ανάδοχων γονέων, οι οποίοι προσκαλούνται να 
ενημερωθούν και σε περίπτωση που 
ενδιαφέρονται τότε να προχωρήσουν στο 1ο 
στάδιο, στην κατάθεση αίτησης αναδοχής. Το 
επόμενο στάδιο είναι η συμμετοχή τους σε «Σχολή 
γονέων» για την εκπαίδευσή τους στο νέο τους 
ρόλο. Στη συνέχεια ολοκληρώνεται η διαδικασία 
αναδοχής. 



Β. 3.1 Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Ανάδοχων -
Θετών Γονέων (ΕΜΑΓ) 

 Η δημιουργία του ΕΜΑΓ έχει αναβαθμίσει τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από την Περιφέρεια 
Κρήτης, γιατί υπάρχει μια δεξαμενή υποψήφιων 
ανάδοχων γονέων που μπορεί άμεσα και από 
διαφορετικές περιοχές να ενημερωθεί για την 
ύπαρξη παιδιού, που μέχρι σήμερα φιλοξενείται 
προσωρινά σε νοσοκομείο και που θα  οδηγείτο 
σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων. Αυτό συμβάλλει 
στην απο-ιδρυματοποίηση που αποτελεί κυρίαρχο 
στόχο αυξάνοντας τον αριθμό των παιδιών που 
προστατεύονται από το θεσμό. 



Β. 3.1 Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Ανάδοχων -
Θετών Γονέων (ΕΜΑΓ) 

 Όλα τα αιτήματα οργανώνονται σε μία βάση δεδομένων. 
Έτσι παρακολουθούνται αξιολογούνται και διαχειρίζονται 
οι περιπτώσεις αναδοχής εξελικτικά. Οι πληροφορίες 
λοιπόν για κάθε περίπτωση είναι άμεσα διαθέσιμες στους 
αρμόδιους κοινωνικούς λειτουργούς, και διευκολύνεται η 
έρευνα. Συνδράμει στην άμεση ενημέρωση όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων (Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, 
Κοινωνικές υπηρεσίες Νοσοκομείων, Δομές φιλοξενίας 
παιδιών κλπ.) συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση 
του στόχου του, που είναι από-ιδρυματοποίηση των 
παιδιών.  Επίσης καθιερώθηκαν ενιαία έντυπα υιοθεσίας 
για την απλοποίηση των διαδικασιών 



Β.3.2 Προώθηση εναλλακτικών μορφών παιδικής προστασίας 

όπως η αναδοχή-υιοθεσία  
 

 Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «εναλλακτικές μορφές φροντίδας ανηλίκων», 
υιοθεσία-αναδοχή 

 Έκδοση πρωτοποριακού έντυπου υλικού-φυλλαδίου για την υιοθεσία-
αναδοχή που προωθήθηκε τόσο σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  όσο και στις κοινωνικές υπηρεσίες όλης της 
Ελλάδας, αντίγραφο του οποίου σας αποστέλλουμε. 

 Παράλληλα ενημέρωση όλων των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας για 
το θεσμό των Διακρατικών Υιοθεσιών, τα συνεργαζόμενα κράτη, τα κριτήρια 
και τα στάδια υλοποίησης των διαδικασιών,  έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι 
γονείς να μπορούν να προχωρήσουν σε μία ταχύρρυθμη διαδικασία 
υιοθεσίας. 

 Το εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό της Περιφέρειας Κρήτης 
παρέχει συμβουλευτική τόσο στους ανάδοχους-θετούς γονείς αλλά και σε 
όλους όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να φιλοξενήσουν ή να υιοθετήσουν 
ένα παιδί  



Β. 3.3 Αποτελέσματα δράσεων για την προώθηση των εναλλακτικών 
μορφών παιδικής προστασίας 

Έτος  

Αριθμός  ζευγαριών 

Υποψήφιοι για 
αναδοχή  

Έγιναν ανάδοχοι  Απορριπτικές 

2011 1 - - 

2012 2 7 2 

2013 8 7 - 

2014 15 8 - 

2015 10 9 

Σύνολο 36 31 2 

ΑΝΑΔΟΧΗ 



Β. 3.3. Αποτελέσματα δράσεων για την προώθηση των 
εναλλακτικών μορφών παιδικής προστασίας 

Έτος 

Υιοθεσίες  

Ηράκλειο Ρέθυμνο Λασίθι Χανιά Σύνολο/ έτος 

2011 6 2 2 9 19 

2012 7 3 1 9 20 

2013 9 2 4 6 21 

2014 9 4 2 7 22 

2015 11 - 2 9 22 

Σύνολο 42 11 11 40 104 

ΥΙΟΘΕΣΙΑ 



Β4.  Παροχή δωρεάν βρεφικών τροφών 

σε κοινωνικά παντοπωλεία της Κρήτης 

 

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας σε 

συνεργασία με την εταιρεία Nestle ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

διένειμε βρεφικές τροφές στα κοινωνικά 

παντοπωλεία της Περιφέρειας και των 

Μητροπολιτικών Δήμων της Κρήτης για να 

χορηγηθούν σε άπορες οικογένειες  που 

διέθεταν παιδιά βρεφικής ηλικίας από 3 μηνών 

έως 2 ετών. 



 
  
 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Κρήτης, υλοποιώντας το κοινωνικό της πρόγραμμα 
χρηματοδότησε την αγορά και διάθεση σχολικών ειδών 
για το σχολικό έτος 2015-2016, σε μαθητές πολύτεκνων 
οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
διαβίωσης (αριθμός ωφελούμενων μαθητών 2.662) 

Β5.  Πρόγραμμα υποστήριξης μαθητών  



 
Γ. Ενεργοποίηση της Κοινωνικής Εταιρικής 

Ευθύνης στην Περιφέρεια Κρήτης 

 
 
 Γ.1. Δωρεάν κάρτα μετακίνησης Απόρων φοιτητών 

Περιφέρειας Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. 

  Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης 
υλοποιώντας τα προβλεπόμενα στην ΠΕΣΚΕ προχώρησε σε 
συνεργασία με τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Κρήτης και τα ΚΤΕΛ των 
4 Περιφερειακών Ενοτήτων στη χορήγηση δωρεάν καρτών 
μετακίνησης απόρων φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 
2016-2017. Η δράση επιβάρυνε τον προϋπολογισμό των 
τεσσάρων ΚΤΕΛ κατά 50% και τον κοινωνικό 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης κατά 50%. 

Το συνολικό κόστος ανήλθε σε 86.660€ και εξυπηρετήθηκαν 
246 φοιτητές που φοιτούν σε ΑΕΙ τις Περιφέρειας Κρήτης. 



 
Δ. Επιστημονικές Ημερίδες για επιμόρφωση-ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση στελεχών Κοινωνικών Υπηρεσιών και πολιτών  

 
 
 

 Αυτοκτονία: Φαινόμενο της οικονομικής κρίσης; Εναλλακτικές προτάσεις αντιμετώπισής της,  

Ηράκλειο 24/10/2014 

 Πολιτικές ανάπτυξης της Ενεργού Γήρανσης, προκλήσεις και προοπτικές, Ηράκλειο 24/9/2015 

 Μονογονεϊκότητα: Από το χθες στο σήμερα, Χανιά, 4/12/2015 

 Έφηβοι σε Κρίση, Άγιος Νικόλαος 16/6/2016 

 Σχολική Διαρροή, Ηράκλειο 29/9/2016 

 Η οικογένεια σε ένα μεταβαλλόμενο Κόσμο, Ρέθυμνο 16/11/2016 



Προώθηση-Δημοσιότητα Δράσεων 

Κοινωνικής Πολιτικής 

 Βράβευση της Περιφέρειας Κρήτης με το 1ο 

Βραβείο από τον θεσμό του Bravo 

Sustainability Awards που θέτει ως στόχο 

του να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις 

καλύτερες πρακτικές που κατεγράφησαν 

Οργανισμούς & Φορείς στο πλαίσιο του 

Διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της 
Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020.  



Προκλήσεις για βιώσιμες 

παρεμβάσεις Κοινωνικής Ένταξης 

 

 Καταγραφή αναγκών 

 Ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

 Αξιολόγηση θεσμικού πλαισίου (αρμοδιότητες και 
διαδικασίες 

 Αξιολόγηση οργανωτικού πλαισίου 

 Συμβατότητα με την Εθνική Στρατηγική 

 Συμβατότητα με εξωτερικές πηγές 
χρηματοδότησης 



Για τη  διαφύλαξη του κοινωνικού ιστού της Κρήτης  
επιβάλλεται να στραφούμε σε δυναμικές-καινοτόμες πολιτικές  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
 

Για το σκοπό αυτό οφείλουμε να αγωνιστούμε συνεργαζόμενοι, 
οι Δημόσιοι Φορείς άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής,  η Εκκλησία, 
τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι παραγωγικοί φορείς 

και η κοινωνία των πολιτών, υπερασπιζόμενοι τις -με διεθνείς 
συνθήκες κατοχυρωμένες- αρχές της  

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και της 

προστασίας της ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ  ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ 



 
 
 
 
 
 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


