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Περισσότερα από 5,5 εκατ. ευρώ για την κοινωνική πρόνοια στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας 
 
Στην ένταξη 6 κοινωνικών δοµών στο Επιχειρησιακό της Πρόγραµµα προχώρησε η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται για δοµές και υπηρεσίες που στοχεύουν στην στήριξη όσων έχουν 
ανάγκη από είδη πρώτης ανάγκης, τροφή και φάρµακα. Στο πρόγραµµα εντάχθηκε το ποσό 
των 1.535.040 ευρώ για τη χρηµατοδότηση δοµών στη Φθιώτιδα, την Εύβοια, την Βοιωτία, την 
Φωκίδα και την Ευρυτανία. 
 
Οι δοµές που χρηµατοδοτούνται είναι: 
 

1. Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου ∆ελφών: 117.000 ευρώ 
 

2. Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Θηβαίων: 117.000 ευρώ 
 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Λεβαδέων: 
533.520 ευρώ 

 
4. Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Καρπενησίου: 117.000 ευρώ 

 
5. Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Λαµιέων: 243.360 ευρώ 

 
6. Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στον ∆ήµο Χαλκιδέων: 407.160 ευρώ 

 
Ταυτοχρόνως, εντάσσεται στο πρόγραµµα η δηµιουργία 11 Κέντρων Κοινότητας, κόστους 
1.650.000 ευρώ, ενώ άµεσα ολοκληρώνεται και η ένταξη άλλων 12 Κέντρων Κοινότητας 
κόστους 2.500.000 ευρώ. Τα 23 Κέντρα Κοινότητας θα λειτουργήσουν στους δήµους Στυλίδος, 
Αλιάρτου - Θεσπιέων, Καρπενησίου, Αγράφων, Σκύρου, Κύµης - Αλιβερίου, Λεβαδέων, 
Ορχοµενού, ∆οµοκού, Αµφίκλειας - Ελάτειας, ∆ελφών, Τανάγρας, Χαλκιδέων, Μώλου - Αγ. 
Κωνσταντίνου, ∆ιστόµου - Αράχοβας - Αντίκυρας, Καρύστου, ∆ιρφύων - Μεσσαπίων, Ιστιαίας- 
Αιδηψού, Ερέτριας, Λοκρών, Λαµιέων, Μακρακώµης και Θηβαίων. 
 
Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν σηµείο αναφοράς και συντονισµού µε την ∆ιεύθυνση 
Κοινωνικών Υπηρεσιών κάθε δήµου. Σκοπός της λειτουργίας τους είναι η υποδοχή, η 
εξυπηρέτηση και η διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες 
που υλοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή παρέµβασης. 
 



Η τριετής χρηµατοδότηση των Κέντρων Κοινότητας καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο, στο πλαίσιο του Θεµατικού Στόχου 9 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Στερεά 
Ελλάδα» 2014-2020. 
 
Με αφορµή την ένταξη της χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, αλλά και την λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, ο Περιφερειάρχης Κώστας 
Μπακογιάννης δήλωσε: «Αυτή είναι η συνέχεια της προσπάθειας που κάνουµε για να 
στηρίξουµε τους συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη, τις οικογένειες που στερούνται τα 
βασικά. Στόχος µας δεν είναι να αυξάνουµε τα ποσά που διατίθενται για τέτοιες δοµές, αλλά να 
συµβάλλουµε όσο µπορούµε ώστε να µειώνεται ο αριθµός εκείνων που χρειάζονται στήριξη. 
Μέχρι τότε, θα συνεχίσουµε να παλεύουµε καθηµερινά για να µη λείπει από κανέναν το φαγητό 
και τα φάρµακα». 
 


