
                                                                                               
  

 

 

 
«Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της 

κοινωνικής ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας» 

  
Ημερίδα ενημέρωσης  και Κινητοποίησης 

 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Σημαντικές δράσεις για την άρση των διακρίσεων και την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τους άστεγους και όσους διαβιούν στο 
επίπεδο της απόλυτης φτώχειας, παρουσιάστηκαν στην ημερίδα ενημέρωσης και 
κινητοποίησης που διοργάνωσε το ΚΜΟΠ για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.  

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, στις 10:00 π.μ. στο 
Ξενοδοχείο Βεργίνα, στο πλαίσιο του υποέργου «Δράσεις για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της 
φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Στην εκδήλωση, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
υποστήριξης ευπαθών ομάδων, η εκπρόσωπος του ΚΜΟΠ Κατερίνα Σούρδα παρουσίασε τις 
δράσεις και το έργο του ΚΜΟΠ, που γενικότερος σκοπός του είναι η στήριξη ατόμων που 
απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση, η παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ανέργων και ατόμων που 
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, η ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, η 
επιστημονική έρευνα και η παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.  

Η κυρία Σούρδα αναφέρθηκε επιπλέον στις γενικότερες δράσεις του υποέργου, το 
οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευπαθών ομάδων και πιο συγκεκριμένα των αστέγων 
και όσων διαβιούν σε επίπεδα ακραίας και απόλυτης φτώχειας στην ευρύτερη περιοχή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παρουσίασε τις προγραμματισμένες δράσεις που θα 
υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα, όπως επίσης και τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληροί η ομάδα στόχος και τα οφέλη που θα αποκομίσουν από το Πρόγραμμα οι τελικοί 
συμμετέχοντες.  Ανέφερε τέλος τα διαστήματα που θα είναι ανοιχτή η πρόσκληση των 
ωφελούμενων (08/07/2019 έως και τις 26/07/2019) και κάλεσε τους παρευρισκόμενους 
να ενημερώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους για να υποβάλουν την 
αίτησή τους. 

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η Ράνια Φιλίππου, ψυχολόγος, στέλεχος 
συμβουλευτικών υπηρεσιών της δομής του ΚΜΟΠ που δραστηριοποιείται στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, η οποία παρουσίασε τις Δράσεις Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του 
υποέργου. Η κυρία Φιλίππου ανέλυσε το περιεχόμενο των ατομικών και ομαδικών 
συμβουλευτικών συνεδριών, οι οποίες θα υλοποιηθούν για κάθε έναν από τους συνολικά 
160 τελικούς συμμετέχοντες, όπως επίσης έκανε αναφορά και στις αντίστοιχες δράσεις που 
θα υλοποιηθούν στις υπόλοιπες Δομές Υποστήριξης οι οποίες λειτουργούν ή θα 



                                                                                               
  

 

λειτουργήσουν ανά την Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι λειτουργούν ήδη οι Δομές 
της Θεσσαλονίκης, της Ημαθίας, των Σερρών, της Χαλκιδικής, του Πολυγύρου και του Κιλκίς 
και το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει και η λειτουργία στις Δομές στην περιοχή της 
Πέλλας και της Πιερίας. Τέλος, παρουσίασε όλα τα εργαλεία που έχουν ήδη δημιουργηθεί 
όπως η σελίδα του Προγράμματος και οι λογαριασμοί στα Social Media, καθώς επίσης 
αναφέρθηκε και στην πλατφόρμα τηλε-εξυπηρέτησης η οποία είναι υπό κατασκευή, με τη 
χρήση της οποίας θα επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων 
ατόμων που προέρχονται από την ομάδα στόχου. 

Ακολούθησε η παρουσίαση της κυρίας Νατάσσας Λαμπρινούδη, υπεύθυνης των 
Προγραμμάτων επιμόρφωσης του υποέργου. Η κυρία Λαμπρινούδη ανέφερε ότι συνολικά 
έχουν σχεδιαστεί 4 επιμορφωτικά σεμινάρια των 6 ωρών, 3 εκ των οποίων θα 
παρακολουθήσει ο κάθε ωφελούμενος μετά την υλοποίηση ενός μέρους των 
συμβουλευτικών συνεδριών. Η επιλογή των τελικών 3 σεμιναρίων για τον κάθε 
ωφελούμενο θα προκύψει από τη συνεργασία του ωφελούμενου με τον σύμβουλο μετά 
την ολοκλήρωση ενός μέρους της συμβουλευτικής ούτως ώστε να ενισχυθούν τα αδύνατα 
σημεία του και να προετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται για την αγορά εργασίας. 
Παρουσιάστηκαν οι ενδεικτικές ενότητες και ο σκοπός του κάθε σεμιναρίου και η κυρία 
Λαμπρινούδη τόνισε ότι ο τελικός σχεδιασμός θα γίνει και με βάση τα χαρακτηριστικά των 
τελικών συμμετεχόντων του υποέργου. 

Στο τέλος της ημερίδας οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τις απορίες τους στις 
ομιλήτριες και σε ένα πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου, οι φορείς ενημερώθηκαν για τα 
χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι τελικοί αποδέκτες ώστε με 
τη σειρά τους να ενημερώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς επίσης και τα έντυπα των 
αιτήσεων, είναι διαθέσιμα στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του έργου: www.ops4orall.gr 
καθώς και στου ΚΜΟΠ: www.kmop.gr 

Πληροφορίες για το έργο στο τηλέφωνο 2310 534322, Ράνια Φιλίππου ή Κατερίνα 
Σούρδα - Δομή Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, ΚΜΟΠ Θεσσαλονίκης, 
Αφροδίτης 3 και Οδυσσέως, Τ.Κ. 54629, ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ και ώρες 09:00 
π.μ. - 15:00 μ.μ. 

 
 

 
 

http://www.ops4orall.gr/

