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Που Απευθύνεται ο Οδηγός: 

 

 Σε Φορείς και Επαγγελματίες κοινωνικής πολιτικής που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 

μια συγκεντρωτική αναζήτηση των βασικότερων φορέων κάθε πεδίου της στην Ελλάδα σε 

σύντομο χρόνο. 

 

 Σε Απόφοιτους Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο καλύτερης οργάνωσης των Στρατηγι-

κών τους για ανεύρεση συναφούς με το αντικείμενο των σπουδών τους απασχόληση. 

 

 Στον ίδιο τον ΣΕΚΠ στο πλαίσιο μιας ορθολογικής ταξινόμησης των προτεραιοτήτων του 

στο πλαίσιο διεκδίκησης επαγγελματικών προοπτικών για τους απόφοιτους Τμημάτων Κοι-

νωνικής Πολιτικής. 

 

 Σε υποψήφιους φοιτητές Κοινωνικής Πολιτικής που ενδιαφέρονται να μυηθούν στην ευρύ-

τητα και την ποικιλομορφία της ως εφαρμοσμένου πεδίου κοινωνικής δράσης. 

 

 Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Κοινωνικής Πολιτικής που χρειάζονται μια 

σύντομη, επιφανειακή - αλλά περιεκτική - αρχική ενημέρωση για την εκπόνηση εργασιών 

τους σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. 

 

 Σε Επιστήμονες Κοινωνικής Πολιτικής που ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν ερευνητικά στη 

διάσταση του ρόλου των Φορέων στη διαμόρφωση των κοινωνικών πολιτικών στην Ελλά-

δα και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μια αρχική αναζήτηση. 

 

Η Προετοιμασία του Οδηγού δεν έλαβε καμία χρηματοδότηση και διατίθεται δωρεάν με σκο-

πό την ευρύτερη συμβολή του ΣΕΚΠ σε ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα. 
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Πρόλογος 

 

Η ακόλουθη προσπάθεια εγκαινιάζει μια σειρά μελετών του ΣΕΚΠ που υπηρετούν συνδυαστικά και πολλα-

πλά τους θεμελιώδεις ιδρυτικούς σκοπούς του. Αυτοί δεν είναι άλλοι από την προαγωγή του διεπιστημονικού 

αντικειμένου της Κοινωνικής Πολιτικής τόσο ακαδημαϊκά, όσο και ως μέσου επαγγελματικής ενασχόλησης. 

Στο δεύτερο σκέλος, κύρια προτεραιότητα αποτελεί η εδραίωση του Συλλόγου ως οχήματος βελτίωσης των 

επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής αλλά και καλυτέρευσης των 

εργασιακών συνθηκών τους. 

Ένα εγχείρημα πολυεπίπεδης χαρτογράφησης φορέων κοινωνικής πολιτικής εξυπηρετεί μια τέτοια λογική για 

τρεις τουλάχιστον λόγους. Πρώτον, συνεισφέρει στην αποσαφήνιση του τοπίου και ενισχύει τις δυνατότητες 

εξορθολογισμού μιας δαιδαλώδους και πολυδιασπασμένης ελληνικής κοινωνικής διοίκησης. Δεύτερον, προ-

σφέρει ένα πολύτιμο εργαλείο / πυξίδα προσανατολισμού για την ιεράρχηση των στρατηγικών προτεραιοτή-

των του ΣΕΚΠ στις επαφές του με τους φορείς για τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων. Τρίτον, 

παρέχει συγκεντρωμένο και ταξινομημένο πρωτογενές υλικό το οποίο είναι διαθέσιμο για αξιοποίηση και με-

τέπειτα επεξεργασία από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Η λογική που ακολουθείται στη δομή του οδηγού είναι η εξής: μετά την διάκριση των πεδίων κοινωνικής πο-

λιτικής επιδιώκεται, με τη μεγαλύτερη δυνατή ομοιογένεια, η χαρτογράφηση των υπερεθνικών, εθνικών, τοπι-

κών και μη κυβερνητικών φορέων τους. Η κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών ήταν οι ιστοσελίδες των φορέ-

ων στο διαδίκτυο. Τα βασικά στοιχεία που χαρτογραφήθηκαν ήταν η ονομασία, η θεσμική υπόσταση, η χρο-

νολογία ίδρυσης, η ιστοσελίδα, η περιγραφή των δράσεων και οι τομείς παρέμβασης του κάθε φορέα. Για την 

εκπλήρωση αυτού του απαιτητικού έργου επιχειρήθηκε σε κάθε πεδίο η τοποθέτηση ενός συντονιστή επίβλε-

ψης. Επιδιώχθηκε – και στις περισσότερες των περιπτώσεων επιτεύχθηκε – ο συντονιστής επίβλεψης να είναι 

ένας υποψήφιος διδάκτωρ σε αντικείμενο συναφές με το πεδίο χαρτογράφησης.  
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Η στελέχωση των ομάδων εργασίας έγινε από μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές. Στην τελική δομή 

των επιτροπών δεν αποφεύχθηκαν οι δυσαναλογίες και οι αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό. Το τελικό 

αποτέλεσμα οπωσδήποτε εμφανίζει αδυναμίες και επιδέχεται πολλαπλών μεθοδολογικών και ποιοτικών βελ-

τιώσεων. Ωστόσο μια τέτοιου είδους απόπειρα, πόσο μάλλον για την ελληνική πραγματικότητα, φαντάζει από 

μόνη της χαοτική. Για τους παραπάνω και για πολλούς ακόμη λόγους ένας μακροσκελής οδηγός, όπως αυτός, 

δεν μπορεί παρά να είναι ελλειπτικός. Για όλα αυτά γίνεται επίκληση στην κατανόηση και στην επιείκεια των 

αναγνωστών / χρηστών του. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνέβαλλαν σε αυτή την χρονοβόρα προσπά-

θεια. Το εγχείρημα στηρίχθηκε εξολοκλήρου σε εθελοντική εργασία φοιτητών και αποφοίτων κοινωνικής πο-

λιτικής των τριών κύκλων σπουδών και των τριών ελληνικών Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Μια νέα γενιά επι-

στημόνων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους βιώνουν την ανεργία, την υποαπασχόληση ή την ετεροαπασχόλη-

ση σ’ ένα εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον που, μέχρι στιγμής, δεν προμηνύεται καλύτερο. Η αγάπη για 

το διεπιστημονικό μας αντικείμενο υπερπήδησε τα πολλαπλά αυτά εμπόδια. Ευελπιστούμε πως οι ευγενείς 

στόχοι με τους οποίους η Κοινωνική Πολιτική επισυνάπτεται ακαδημαϊκά θα λάβουν κάποια στιγμή αντιπρο-

σωπευτικότερο πολιτικό αντίκρισμα. Από την πλευρά του ο ΣΕΚΠ δεσμεύεται ηθικά ότι με τις μικρές, αλλά 

πηγαίες, του δυνάμεις θα το επιδιώξει. 

 

 

               Νίκος Κουραχάνης 

Υποψήφιος Διδάκτωρ  Κοινωνικής Πολιτικής, 

               Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
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Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

 

 

 

 

Την ευθύνη του Συντονισμού για το πεδίο της Κοινωνικής Ασφάλισης είχε η Γεωργία Μαυρίδου (Κάτοχος 

ΜΔΕ Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο / Στέλεχος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας), ενώ, στη χαρτογράφηση συνέβαλλε η Μαρία Δημητροπούλου 

(Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) 
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Υπερεθνικοί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
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Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής Οργανισμός 

 

Έτος ίδρυσης: 1948 

 

Ιστοσελίδα: www.oecd.org 

 

Περιγραφή: Ο ΟΟΣΑ είναι διεθνής οργανισμός εκείνων των αναπτυγμένων χωρών που υποστηρίζουν 

τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Αποστολή του είναι 

η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο οργανισμός παρέχει ένα 

περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις μπορούν να συγκρίνουν εφαρμογές πολιτικής, να βρουν απαντήσεις στα κοι-

νά προβλήματα, να προσδιορίσουν τις καλές πρακτικές και να συντονίσουν τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτι-

κές.  

 

Αρμοδιότητες: Ο ΟΟΣΑ, μεταξύ άλλων, παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στις κυβερνήσεις για ζητήμα-

τα ασφάλισης και συντάξεων.  

 

Τομείς Παρέμβασης: πολίτες κρατών που τελούν υπό την εποπτεία του οργανισμού 

http://www.oecd.org/
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Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής Οργανισμός 

 

Έτος ίδρυσης: 1919 

 

Ιστοσελίδα: www.ilo.org 

 

Περιγραφή: Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας είναι η ειδικευμένη οργάνωση του ΟΗΕ που επιδιώκει την 

προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και εργασιακών δι-

καιωμάτων. Καθορίζει τα διεθνή πρότυπα εργασίας με τη μορφή συμβάσεων και συστάσεων οι οποίες ορί-

ζουν τα ελάχιστα επίπεδα των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα, μέσω του προγράμματος 

«SafeWork», που αφορά την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και το Περιβάλλον, επιδικώκει την πα-

γκόσμια συνειδητοποίηση των διαστάσεων και των συνεπειών των εργατικών ατυχημάτων, τραυματισμών και 

ασθενειών, την τοποθέτηση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στη διεθνή ατζέντα και την εν-

θάρρυνση και στήριξη πρακτική δράση σε όλα τα επίπεδα. 

 

Αρμοδιότητες: Η ΔΟΕ, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προληπτι-

κών και προστατευτικών πολιτικών για τα κοινωνικοασφαλιστικά συστήματα 

 

Τομείς Παρέμβασης: εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

http://www.ilo.org
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Συμβούλιο της Ευρώπης 

   

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής Οργανισμός 

 

Έτος ίδρυσης: 1949 

 

Ιστοσελίδα: www.coe.int 

 

Περιγραφή: Το Συμβούλιο της Ευρώπης, μέσω των ρυθμιστικών και συντονιστικών του οργάνων, έχει 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία του ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώ-

πη, την ανάπτυξη του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των κρατών μελών της, καθώς και την 

παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη. 

 

Αρμοδιότητες: Ρύθμιση ελάχιστων επιπέδων κοινωνικής ασφάλισης - Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης & 

Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας, συντονισμός των εθνικών νομοθεσιών - Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Κοινωνικής Ασφάλισης, Σύστημα αμοιβαίας πληροφόρησης για την κοινωνική προστασία του Συμβουλίου 

της Ευρώπης (MISSCEO), Διμερείς Συνεργασίες, προγράμματα κατάρτισης 

 

Τομείς Παρέμβασης: πολίτες των κρατών-της Ευρώπης 

http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialsecurity/default_en.asp
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Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής οργανισμός 

 

Έτος ίδρυσης: 1945 

 

Ιστοσελίδα: www.imf.org 

 

Περιγραφή: Το ΔΝΤ είναι ένας διεθνής οργανισμός που εργάζεται για την προώθηση της παγκόσμιας 

νομισματικής συνεργασίας, την εξασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας, τη διευκόλυνση του διεθνούς ε-

μπορίου, την προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, και τη μεί-

ωση της φτώχειας σε όλο τον κόσμο. 

 

Αρμοδιότητες: παροχή συμβουλών πολιτικής προς τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες, έρευνες, 

στατιστικές, προβλέψεις και αναλύσεις, δανειοδότηση, τεχνική βοήθεια και κατάρτιση, οικονομική και χρημα-

τοπιστωτική εποπτεία 

 

Τομείς Παρέμβασης: πολίτες κρατών που τελούν υπό την εποπτεία του οργανισμού 

http://www.imf.org/
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Παγκόσμια Τράπεζα 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής Οργανισμός 

 

Έτος ίδρυσης: 1945 

 

Ιστοσελίδα: www.worldbank.org 

 

Περιγραφή: Η Παγκόσμια Τράπεζα υποστηρίζει προγράμματα κοινωνικής προστασίας και εργασίας 

στις αναπτυσσόμενες χώρες ως κεντρικό μέρος της αποστολής της για τη μείωση της φτώχειας μέσω της βιώ-

σιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

 

Αρμοδιότητες: δανειοδότηση, προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης, «World Bank 

2012–2022 Social Protection and Labor Strategy» 

 

Τομείς Παρέμβασης: πολίτες των χωρών που τελούν υπό την προστασία του οργανισμού  

http://www.worldbank.org/en/topic/socialprotectionlabor/overview
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Διεθνής Συνεταιρισμός Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής Οργανισμός 

 

Έτος ίδρυσης: 1927 

 

Ιστοσελίδα: www.issa.int 

 

Περιγραφή: Ο ISSA εστιάζει στην τεχνική και διοικητική βελτίωση της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των 

μελών της και εργάζεται για την ενίσχυση του ρόλου των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε μια συνολική συ-

ζήτηση σε επίπεδο εθνικής πολιτικής για την κοινωνική ασφάλιση. 

 

Αρμοδιότητες: υπεράσπιση, παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής από εμπειρογνώμονες, επιχειρη-

ματικών προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και πρακτικών για την βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης 

 

Τομείς Παρέμβασης: εργαζόμενοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι 

http://www.issa.int
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Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλειας (EISS) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής ΜΚΟ 

 

Έτος ίδρυσης: 1968 

 

Ιστοσελίδα: www.eiss.be 

 

Περιγραφή: Το EISS είναι ένας διεθνής, επιστημονικός οργανισμός που σκοπό του έχει τη συγκέντρωση ει-

δικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, τόσο από το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από ολόκληρο 

το κόσμο, για τη δημιουργία μιας βάσης για προβληματισμό και ανταλλαγής απόψεων. 

 

Αρμοδιότητες: συνέδρια και σεμινάρια, προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, έρευνες και δημο-

σιεύσεις 

 

Τομείς Παρέμβασης: ειδικοί και επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα κοινωνικής ασφάλισης και 

κοινωνικής προστασίας 

http://www.eiss.be/
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Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Πληροφόρησης για την  

Κοινωνική Προστασία (MISSOC) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνές Δίκτυο 

 

Έτος ίδρυσης: 1990 

 

Ιστοσελίδα: www.missoc.org 

 

Περιγραφή: Το MISSOC αποτελεί ένα δίκτυο που συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως 

βασική αποστολή την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με ζητήματα κοινωνικής προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένου της κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.  

 

Αρμοδιότητες: πληροφόρηση, έκδοση συγκριτικών πινάκων σχετικά με τα εθνικά συστήματα κοινωνι-

κής προστασίας  

 

Τομείς Παρέμβασης: άτομα που μετακινούνται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για να ζήσουν ή να εργαστούν 

http://www.missoc.org/
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Κοινωνικής Ένταξης 

 

Θεσμική Υπόσταση: Θεσμικό όργανο της ΕΕ  

 

Έτος ίδρυσης: 1958 

 

Ιστοσελίδα: ec.europa.eu/social 

 

Περιγραφή: Η Γενική Διεύθυνση ασχολείται μεταξύ άλλων με ζητήματα που σχετίζονται με την ελεύθε-

ρη κυκλοφορία των εργαζομένων, το συντονισμό των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης, την βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας και την κοινωνική ένταξη. 

 

Αρμοδιότητες: συντονισμός και παρακολούθηση εθνικών πολιτικών, εκπόνηση νόμων, Ευρωπαϊκή 

Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI), 

Δίκτυα εμπειρογνωμόνων (trESS), Συστήματα κοινωνικής προστασίας (MISSOC). 

 

Τομείς Παρέμβασης: ασφαλισμένοι υπήκοοι της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή 

της Ελβετίας, απάτριδες ή πρόσφυγες, υπήκοοι τρίτων χωρών. 

 

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=el
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Εθνικοί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης  
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Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 1985 

 

Ιστοσελίδα: : www.ypakp.gr 

 

Περιγραφή: Η Γ.Γ.Κ.Α. είναι ο μηχανισμός της Δημόσιας Διοίκησης που ασκεί την κυβερνητική πολιτι-

κή πάνω σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και εποπτεύει την υλοποίηση της κοινωνικοασφαλιστικής νομο-

θεσίας από τους Ασφαλιστικούς Φορείς. Ειδικότερα το έργο της Γ.Γ.Κ.Α. είναι: Η νομοθετική ρύθμιση των 

πλαισίων και των επιμέρους μέτρων πάνω σε θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η λειτουργία του κοινωνι-

κοασφαλιστικού συστήματος καθώς και η συνεχής λήψη μέτρων για την περαιτέρω βελτίωσή του. Η εποπτεί-

α, ο έλεγχος και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, όπως στις Παρο-

χές, στη Χρηματοδότηση, στη Διοίκηση, στη Μηχανοργάνωση κ.λ.π. Η εκπροσώπηση της Χώρας σε διεθνείς 

Οργανισμούς και η συνεργασία με αυτούς καθώς και με ξένες Χώρες πάνω σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλι-

σης. 

 

Αρμοδιότητες: Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α) υπάγεται στο Υπουργείο Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σήμερα εποπτεύει 172 Ασφαλιστικούς Φορείς, μεταξύ των οποίων 

24 Κύριας Ασφάλισης, που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της Χώρας. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
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Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων –  

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 1934 

 

Ιστοσελίδα:  www.ika.gr 

 

Περιγραφή: Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ασχολείται με την κύρια και επικουρική ασφάλιση των προσώπων που έχουν 

ως κύριο επάγγελμα την παροχή έμμεσης εξαρτημένης εργασίας, καθώς και ειδικές κατηγορίες προσώπων. Οι 

κίνδυνοι που καλύπτονται περιλαμβάνουν τη μητρότητα , τα οικογενειακά βάρη, την ασθένεια, το γήρας, την 

αναπηρία, το θάνατο, το εργατικό ατύχημα και την επαγγελματική ασθένεια, καθώς και την ανεργία. Η ιατρο-

φαρμακευτική περίθαλψη στους ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σήμερα παρέχεται από τον ΕΟΠΥΥ. 

 

Αρμοδιότητες: ασφάλιση, συντάξεις, παροχές μητρότητας, χορήγηση ΑΜΚΑ, βιβλιάριο υγείας, παροχές 

αναπηρίας, κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων,  φαρμακευτική περίθαλψη, εργοδοτικές και ασφαλιστικές ει-

σφορές, διακρατικές κοινωνικές ασφαλίσεις 

 

Τομείς Παρέμβασης: μισθωτοί εργαζόμενοι,  άνεργοι, ΑΜΕΑ, συνταξιούχοι, ειδικές κατηγορίες - 

α.ν.1846/1951 (περίπτωση α, παράγραφος 1, άρθρο 2) 

http://www.ika.gr/
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Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 2007 

 

Ιστοσελίδα: www.oaee.gr 

 

Περιγραφή: Ο ΟΑΕΕ εξασφαλίζει την ασφαλιστική κάλυψη των ελεύθερων επαγγελματιών σε περί-

πτωση γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, ατυχήματος, ασθένειας και μητρότητας. Επίσης εξασφαλίζει την κάλυ-

ψη των μελών των οικογενειών των ασφαλισμένων του σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου τους. Δημιουργή-

θηκε το 2007 από την ενοποίηση των καταργηθέντων ταμείων (ΤΕΒΕ), (ΤΑΕ) και (ΤΣΑ). Από το 2008 στον 

οργανισμό εντάχθηκαν οι κλάδοι των ταμείων Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων, Ξενοδόχων και Προ-

σωπικού Ιπποδρομιών. Η επικουρική ασφάλιση παρέχεται προαιρετικά σε ορισμένους τομείς επαγγελμάτων. 

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ σήμερα παρέχεται από τον ΕΟΠΥΥ. 

 

Αρμοδιότητες: Ασφάλιση, εισφορές, παροχές συντάξεων, παροχές ασθενείας, παροχές σε χρήμα  

 

Τομείς Παρέμβασης: αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι και αυτοκινητιστές, συ-

νταξιούχοι 

https://www.oaee.gr/
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Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικάιου 

 

Έτος ίδρυσης: 1961 

 

Ιστοσελίδα: www.oga.gr 

 

Περιγραφή: Ο ΟΓΑ αποτελεί κρατικό φορέα κύριας ασφάλισης και επιδιώκει την κάλυψη συγκεκριμέ-

νων ασφαλιστικών κινδύνων για τα άτομα που απασχολούνται προσωπικά και κατά κύριο επάγγελμα με την 

αγροτική οικονομία. Ο Οργανισμός καλύπτει επίσης ειδικές κατηγορίες αγροτών καθώς και πρόσωπα που ε-

ξομοιώνονται με αγρότες ως προς την ασφαλιστική τους προστασία. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους 

ασφαλισμένες του ΟΓΑ σήμερα παρέχεται από τον ΕΟΠΥΥ. 

 

Αρμοδιότητες: κοινωνική ασφάλιση, συντάξεις, φαρμακευτική περίθαλψη, διακρατικές κοινωνικές α-

σφαλίσεις, πολυτεκνικά επιδόματα, προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, κάλυψη δαπανών για επιμορφωτικά 

σεμινάρια νέων αγροτών ή για την παρακολούθηση αγροτικών συνεδρίων, συμμετοχή σε προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τομείς Παρέμβασης: αγρότες, αλιείς, αγρεργάτες, επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν το 

επάγγελμά τους σε χωριά ή οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, εργαζόμενοι σε Δήμους ή Κοι-

νότητες που έχουν πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους. 

http://www.oga.gr/
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Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 1861 

 

Ιστοσελίδα: www.nat.gr 

 

Περιγραφή: Το ΝΑΤ αποτελεί το προπομπό της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και τελεί υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με κύριο σκοπό την κύρια και επικουρική ασφάλιση των ερ-

γαζομένων στη θάλασσα.  Σήμερα η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ΝΑΤ  παρέχεται στους ναυτικούς 

μέσω του ΕΟΠΥΥ. 

  

Αρμοδιότητες: παροχή συντάξεων γήρατος, ανικανότητας, θανάτου, ελάχιστης ασφαλιστικής προστασί-

ας, μηνιαία επικουρική σύνταξη. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Έλληνες και Κύπριοι ναυτικοί και οι οικογένειές τους, υπήκοοι ξένων κρατών με-

λών της Ε.Ε. που εργάζονται σε πλοία με ελληνική σημαία ή ξένη, ασφαλιστικώς συμβεβλημένων με το 

Ν.Α.Τ. 

http://www.nat.gr/
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Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 2008 

 

Ιστοσελίδα: www.etaa.gr 

 

Περιγραφή: Το ΕΤΑΑ είναι το ταμείο κύριας και επικουρικής Ασφάλισης και πρόνοιας των μηχανικών 

& εργοληπτών δημοσίων έργων, των υγειονομικών, ιατρών, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων, των νομικών, των 

συμβολαιογράφων και των δικηγόρων. Δημιουργήθηκε το 2008 από την ενοποίηση των ταμείων ΤΣΜΕΔΕ, 

ΤΣΑΥ και ΤΑΝ. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ σήμερα παρέχεται από 

τον ΕΟΠΥΥ. 

 

Αρμοδιότητες: κοινωνική ασφάλιση, συντάξεις 

 

Τομείς Παρέμβασης:  μηχανικοί και εργολήπτες δημοσίων έργων, υγειονομικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, 

κτηνίατροι, νομικοί, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι 

http://www.etaa.gr/
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Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων  

Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 2008 

 

Ιστοσελίδα: www.tayteko.gr 

 

Περιγραφή: Το ΤΑΥΤΕΚΩ αποτελεί συνένωση είκοσι (20) παλιότερων ανεξαρτήτων ασφαλιστικών 

Ταμείων που συγκροτούσαν τους Τομείς του, με σκοπό την απονομή επικουρικής σύνταξης, παροχών υγείας 

και εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους των αντίστοιχων Τομέων του. Πλέον, οι αρμοδιότητες ως προς 

την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ και οι Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης στο 

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).  

 

Αρμοδιότητες: κοινωνική ασφάλιση, έκδοση βιβλιαρίων ασθένειας, χορήγηση ασφαλιστικής ικανότη-

τας και Ευρωπαϊκη Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας, παροχές υγείας σε χρήμα, είσπραξη των εισφορών του Λο-

γαριασμού Παροχών σε Χρήμα, χορήγηση εφάπαξ παροχών πρόνοιας. 

 

Τομείς Παρέμβασης: προσωπικό ΔΕΗ, ΟΤΕ, Πίστεως, Γενικής και American Express, Εμπορικής Τράπε-

ζας, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, Ασφαλιστικής «Η Εθνική», ΕΤΒΑ, ΟΣΕ, Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας. 

http://www.tayteko.gr/
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Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού  

στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 2008 

 

Ιστοσελίδα: www.etapmme.gov.gr 

 

Περιγραφή: Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αποτελεί κρατικό φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης εργαζομένων στα 

ΜΜΕ και περιλαμβάνει τα πρώην ταμεία ΤΑΙΣΥΠ, ΤΣΠΕΑΘ, ΤΣΠΕΥΠΑ-Θ και ΤΑΤΤΑ-Θ. 

 

Αρμοδιότητες: παροχή κύριας και επικουρικής σύνταξης, παροχή εφάπαξ βοηθήματος, καταβολή επι-

δομάτων ανεργίας, δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, πρόνοια 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ανταποκριτές ξένου τύπου, Φωτορεπόρτερ, Ιδιοκτήτες, Συντάκτες και Υπάλληλοι 

Τύπου, Εφημεριδοπώλεις και Υπάλληλοι Πρακτορείων, Τεχνικοί Τύπου 

http://www.etapmme.gov.gr/
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Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 2012 

 

Ιστοσελίδα: www.etea.gov.gr/tempsite 

 

Περιγραφή: Σκοπός του ΕΤΕΑ είναι η παροχή επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θα-

νάτου στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και στις επιχει-

ρήσεις κοινής ωφέλειας καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους. Στο ΕΤΕΑ εντάχθηκαν το Ενιαίο Ταμείο 

Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα 

(ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης 

Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση και οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφά-

λισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ) 

 

Αρμοδιότητες: επικουρική ασφάλιση, συντάξεις 

 

Τομείς Παρέμβασης: οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, 

στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, των οποίων τα 

ταμεία τομείς ή κλάδοι επικουρικής ασφάλισης είναι ενταγμένοι στο ΕΤΕΑ και οι ήδη ασφαλισμένοι των τα-

μείων – τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ. 

http://www.etea.gov.gr/tempsite/
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Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα 

Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 2008 

 

Ιστοσελίδα: www.teapasa.gr 

 

Περιγραφή: Το ΤΕΑΠΑΣΑ είναι ενιαίος ασφαλιστικός οργανισμός εργαζομένων και συνταξιούχων της 

Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. 

 

Αρμοδιότητες: παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, παροχή εφάπαξ βοηθήματος, χορήγηση συ-

μπληρωματικών παροχών υγείας 

 

Τομείς Παρέμβασης: Αστυνομικοί, Υπάλληλοι Αστυνομίας Πόλεων, Χωροφύλακες, Υπαλλήλων Πυρο-

σβεστικού Σώματος 

http://www.teapasa.gr/
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Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 1936 

 

Ιστοσελίδα: www.tpdy.gr 

 

Περιγραφή: Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατά-

ξεις στον απολυόμενο ή αποχωρούντα ασφαλισμένο από τη Δημόσια Υπηρεσία ή στην περίπτωση θανάτου 

αυτού, στα μέλη της οικογένειας του. 

 

Αρμοδιότητες: κοινωνική ασφάλιση, χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 

 

Τομείς Παρέμβασης: δημόσιοι υπάλληλοι, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι ΝΠΔΔ, μόνι-

μοι υπάλληλοι του Ταμείου Νομικών εξαιρουμένων των επί συμβάσει, υπάλληλοι των Εμπορικών, Βιομηχα-

νικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους και οι ασφαλισμένοι του Ορθοδόξου 

Εφημεριακού Κλήρου. 

http://www.tpdy.gr/
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Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 2008 

 

Ιστοσελίδα: www.tapit.gr 

 

Περιγραφή: Σκοπός του ΤΑΠΙΤ είναι η καταβολή Εφάπαξ Βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς Πρό-

νοιας σε απασχολούμενους στον Ιδιωτικό Τομέα ή στα μέλη της οικογένειάς τους σε περίπτωση θανάτου τους 

 

Αρμοδιότητες: κοινωνική ασφάλιση, χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 

 

Τομείς Παρέμβασης: ξενοδοχοϋπάλληλοι, υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων, εργατοϋπάλληλοι με-

τάλλου, λιμενεργάτες, υπάλληλοι οργανισμού λιμένος Πειραιώς, προσωπικού εταιρειών τσιμέντων, προσωπι-

κού εταιρειών λιπασμάτων, προσωπικού ιπποδρομιών, προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου, προσωπι-

κού λιμένος Θεσσαλονίκης, προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης 

http://www.tapit.gr/
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Φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

 

 

 

 

Την ευθύνη του Συντονισμού για το πεδίο των Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας είχε ο Παντελής Γούσης 

(Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοπον-

νήσου) , ενώ, στη χαρτογράφηση συνέβαλλαν οι Μαρία Καρούμπαλη (Κάτοχος ΜΔΕ Τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο) και Ειρήνη Παναγιώτου (Πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπι-

στήμιο Κρήτης). 
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Υπερεθνικοί Φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας 
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Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ)  

/ Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Όργανο της Επιτροπής Απασχόλησης,  

Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=el 

 

 

Περιγραφή: Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις των χω-

ρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους (τρόφιμα, ρουχισμός και άλλα αναγκαία είδη ατομι-

κής χρήσης, όπως παπούτσια, σαπούνι, σαμπουάν. Παράλληλα, εφαρμόζονται μέτρα κοινωνικής ένταξης, συ-

μπεριλαμβανομένου καθοδήγηση και στήριξη, προκειμένου οι λήπτες των παροχών αυτών να αντιμετωπίσουν 

την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Επίσης, οι εθνικές αρχές μπορούν επίσης να στηρίζουν την παρο-

χή μη υλικής βοήθειας προς τους απόρους, ώστε να τους βοηθούν να ενσωματωθούν καλύτερα στην κοινωνία. 

 

Αρμοδιότητες: Παροχή επισιτιστικής και βασικής υλικής υποστήριξης προς τους άπορους. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άποροι, Άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)  

/ European Globalisation Adjustment Fund (EGF) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Όργανο της Επιτροπής Απασχόλησης,  

Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el 

 

Περιγραφή: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) τέθηκε σε ισχύ στις αρ-

χές του 2007. Στηρίζει την επανένταξη των ευρωπαίων εργαζομένων που πλήττονται από απολύσεις ως άμεσο 

αποτέλεσμα των βαθιών μετασχηματισμών στις διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές. Αυτή η στήριξη χορηγείται 

ατομικά και για μικρό χρονικό διάστημα. Μακροπρόθεσμα, τα μέτρα που προβλέπονται από το Ταμείο έχουν 

στόχο να βοηθήσουν τους απολυμένους εργαζόμενους να βρουν μια νέα απασχόληση και να τη διατηρήσουν. 

 

Αρμοδιότητες: Παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής  σε μαζικές απολύσεις εξαιτίας των επιπτώσε-

ων της παγκοσμιοποίησης με στόχο την εργασιακή επανένταξη. Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Απολυμένοι εξαιτίας των επιπτώσεων των δομικών αναδιαρθρώσεων που επιφέρει 

η παγκοσμιοποίηση, πρώην αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου., Νέοι εκτός απασχόλησης, 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία  

/ Employment and Social Innovation Programme (ΕaSI) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Όργανο της Επιτροπής Απασχόλησης,  

Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081  

 

Περιγραφή: Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πα-

γκοσμιοποίησης (ΕΤΠ), το πρόγραμμα ΕaSI συγκροτεί ένα συνεκτικό σύνολο ενωσιακών προγραμμάτων για 

την περίοδο 2014-2020, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της κοι-

νωνικής ένταξης, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Οι στόχοι του EaSI λειτουργούν συμπλη-

ρωματικά με μια σειρά άλλων πρόσφατων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση 

κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων, όπως, ιδίως, οι δέσμες μέτρων για την απασχόληση, τις κοινωνικές 

επενδύσεις και την απασχόληση των νέων.  

 

Αρμοδιότητες: Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και του συντονισμού της δράσης σε ε-

νωσιακό και εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής 

ένταξης. Υποστήριξη της ανάπτυξης επαρκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών για την α-

γορά εργασίας, μέσω της προαγωγής της χρηστής διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης και της κοινωνικής 

καινοτομίας. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της. 

Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης 

μιας ανοικτής αγοράς εργασίας. Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτή-

σεων για ευάλωτες Τομείς και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αναβάθμιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση 

για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες, Γυναίκες, Μακροχρόνια Άνεργοι 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
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Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού 

 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής Οργάνωση 

 

Ιστοσελίδα: http://www.eapn.eu/  

 

 

Περιγραφή: Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου είναι το μεγαλύτερο ανθρωπι-

στικό δίκτυο στον κόσμο. Το Κίνημα περιλαμβάνει τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού 

(ICRC), τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) και 

τους Εθνικούς Συλλόγους (NS) με παρουσία και δραστηριότητες σε 186 χώρες.  

 

Αρμοδιότητες: Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, που δημιουργήθηκε α-

πό την επιθυμία παροχής βοηθείας χωρίς διάκριση στους τραυματίες του πεδίου της μάχης, προσπαθεί, υπό τη 

διεθνή και εθνική του ιδιότητα να προλάβει και να ανακουφίσει τον πόνο οπουδήποτε πιθανόν βρεθεί. Σκοπός 

του είναι να προστατεύει τη ζωή και την υγεία και να εξασφαλίζει τον σεβασμό προς τον άνθρωπο. Προάγει 

την αμοιβαία κατανόηση, φιλία, συνεργασία και διαρκή ειρήνη μεταξύ των λαών.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Υπηρεσίες προς Τραυματίες Πολέμου, Άτομα Τρίτης Ηλικίας, Μετανάστες, Πρό-

σφυγες. 

http://www.eapn.eu/
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας 

/ European Antipoverty Network (EAPN) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ανεξάρτητο Μη Κυβερνητικό Δίκτυο Ευρωπαϊκών Οργανώσεων 

 

Ιστοσελίδα: http://www.eapn.eu/  

 

 

Περιγραφή: Το EAPN - European Anti-Poverty Network είναι ένα ανεξάρτητο δίκτυο μη κυβερνητικών ορ-

γανώσεων (ΜΚΟ) και των  ομάδων  που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ιδρύθηκε το 1990. Αποτελείται από 29 εθνικά 

δίκτυα εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων βάσης, και 18 ευρωπαϊκές οργανώσεις Το EAPN συμμετέχει σε 

μια ποικιλία δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει-

σμού, συμπεριλαμβανομένων, δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, την παροχή υπηρεσιών και δρα-

στηριοτήτων που αποσκοπούν στην συμμετοχή και την ενδυνάμωση των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια 

και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

 

Αρμοδιότητες: Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, υπηρεσίες κατάρτισης 

και ενδυνάμωσης φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άποροι, Φτωχοί και Κοινωνικά Αποκλεισμένοι. 

http://www.eapn.eu/
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Caritas Europa 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ανεξάρτητο Μη Κυβερνητικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων 

 

Ιστοσελίδα: http://www.caritas-europa.org/ 

 

 

 

 

Περιγραφή: Η Caritas Europa αποτελεί ένα δίκτυο οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ηπείρου με 49 μέλη εκ των 

οποίων τα 46 ανήκουν σε Ευρωπαϊκές χώρες. Βασίζεται στην απόκτηση τεχνογνωσίας από τους εθνικούς α-

ντιπροσώπους της, στην έρευνα και στις στρατηγικές συνεργασίες με θεσμούς και φορείς που προάγουν την 

κοινωνική υποστήριξη, όπως η εκκλησία, οι κοινωνικοί φορείς και η κοινωνία των πολιτών. 

 

Αρμοδιότητες: Η Caritas Europa επικεντρώνεται σε ζητήματα φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, ανισότη-

τας, μετανάστευσης και προσφύγων. Σε παγκόσμια κλίμακα η Caritas δραστηριοποιείται σε ζητήματα ανθρω-

πιστικής βοήθειας και διεθνούς ανάπτυξης. Διοργανώνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ανθρωπιστική 

ανάπτυξη, την ανθρώπινη κινητικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Φτωχοί, Κοινωνικά Αποκλεισμένοι, Μετανάστες, Πρόσφυγες. 
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Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αποκατάσταση 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ανεξάρτητο Μη Κυβερνητικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων 

 

Ιστοσελίδα: http://www.epr.eu/ 

 

 

Περιγραφή: Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αποκατάσταση είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο των υπηρε-

σιών αποκατάστασης για ανθρώπους με αναπηρία και άλλες Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Η Πλατφόρμα επι-

κουρεί τις εθνικές οργανώσεις να επιτύχουν τους στόχους τους. 

 

Αρμοδιότητες: Στόχος του Δικτύου είναι η υποστήριξη των μελών-οργανώσεων του να επιτύχουν την συ-

νεχή επαγγελματική βελτίωση τους, την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών και της βιώσιμης ανάπτυξης στην 

παροχή υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες και άλλα μειονεκτήματα. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άτομα με Αναπηρία. 
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων Παροχής Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ανεξάρτητο Μη Κυβερνητικό Δίκτυο Ευρωπαϊκών Οργανώσεων 

 

Ιστοσελίδα: http://www.easpd.eu/en/content/about-us 

 

 

 

Περιγραφή: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων Παροχής Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία αντιπρο-

σωπεύει 10.000 οργανώσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία που απευθύνεται σε πά-

νω από οκτώ εκατομμύρια ανθρώπους με αναπηρία σε όλη την Ευρώπη. Βασικός στόχος της είναι η προαγω-

γή και διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία μέσω αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας 

συστημάτων υπηρεσιών. 

 

Αρμοδιότητες: Ευρωπαϊκός Συντονισμός και Ανταλλαγή Πληροφοριών για τις πολιτικές και τις υπηρε-

σίες για άτομα με αναπηρία. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άτομα με Αναπηρία 
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Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ατόμων με Προβλήματα Όρασης 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ευρωπαϊκή Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

 

Ιστοσελίδα: ebu@euroblind.org  

 

 

 

Περιγραφή: Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ατόμων με Προβλήματα Όρασης ιδρύθηκε το 1984 και αποτε-

λεί ένα από τα έξι  περιφερειακά όργανα της αντίστοιχης Παγκόσμιας Οργάνωσης.  Εντός της συμμετέχουν 45 

εθνικές αντιπροσωπείες. 

 

Αρμοδιότητες: Στόχος της είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των εθνικών 

οργανώσεων. Προώθηση των δικαιωμάτων και διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα με προ-

βλήματα όρασης στην Ευρώπη. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άτομα με Προβλήματα Όρασης. 

mailto:%20ebu@euroblind.org
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Εθνικοί Φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας 
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Γενική Γραμματεία Πρόνοιας 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 2012 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ypakp.gr/ 

 

 

Περιγραφή: Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας βασικός στόχος της είναι ο θεσμικός 

και επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός του μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας, που θα κατοχυρώσει την σταδιακή 

μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο σύστημα φροντίδας με γνήσιους αναπτυξιακούς στόχους, οι οποίοι θα αμβλύ-

νουν τους μονοδιάστατους επιδοματικούς προσανατολισμούς των κοινωνικών προγραμμάτων. Η Γενική 

Γραμματεία συμπεριλαμβάνει κάτω από την ομπρέλα της την Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας και τις Διευθύνσεις 

Προστασίας Οικογένειας, Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, Προστασίας ΑΜΕΑ και Προσωπικού 

Φορέων Πρόνοιας. 

 

Αρμοδιότητες: Μεταξύ άλλων η Γενική Γραμματεία έχει ως αρμοδιότητες την μελέτη, κατάρτιση και 

παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας ατόμων ή ομάδων 

ατόμων, που περιέρχονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνεπεία θεομηνιών και άλλων απρόβλεπτων 

γεγονότων. Επίσης, την μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής 

προστασίας ή οικονομικής ενίσχυσης των οικονομικά αδυνάτων, των κοινωνικά απροσάρμοστων (επαιτών - 

αλητών) και των παλιννοστούντων ομογενών και επαναπατριζόμενων Ελλήνων (εμφυλίου πολέμου) και των 

Ελλήνων μεταναστών, ( καθώς και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα από άλλες χώρες συνεπεία βίαιων 

γεγονότων ή άλλων λόγων ανάγκης) και άλλων ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Τέλος, τον καθορισμό των όρων 

και προϋποθέσεων παροχής κοινωνικής προστασίας στα ανωτέρω άτομα ή Τομείς ατόμων, σε συνδυασμό με 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κοινωνικό Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κοινωνικής και Ιατρικής 

Αντίληψης, ως και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Άποροι, Μετανάστες, Πρόσφυγες, Παλιννοστούντες, Άτομα με Αναπηρία, Σεισμό-

πληκτοι, Θεομηνιόπληκτοι και γενικά Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες 
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Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 2003 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ekka.org.gr/ 

 

Περιγραφή:  Σκοπός του Ε.Κ.Κ.Α. είναι ο συντονισμός του δικτύου των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

της χώρας μας και η παροχή υπηρεσιών επείγουσας κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης  σε άτομα, οικογέ-

νειες και ευάλωτες πληθυσμιακές Τομείς που διέρχονται κρίση ή περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανά-

γκης.   Με το νόμο 3895/2010 (ΦΕΚ 206 Ά /8.12.2010) οι σκοποί των καταργηθέντων Εθνικού Παρατηρητη-

ρίου Ατόμων με Αναπηρία (Ν.3106/2003 & 3454/2006) και  Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη-

λεγγύης (Π.Δ. 55 /2008) υλοποιούνται από το ΕΚΚΑ. 

 

Αρμοδιότητες: Συμβουλευτική και ενημέρωση των πολιτών σε ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας. Ψυχο-

λογική και κοινωνική στήριξη σε άτομα, οικογένειες και Τομείς σε κατάσταση κρίσης έκτακτης ανάγκης. Ε-

πείγουσα υποδοχή και προσωρινή προστατευμένη φιλοξενία σε ξενώνες—καταφύγια σε ευάλωτα άτομα σε 

κρίση ή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Συντονισμός, παραπομπή και διασύνδεση για πρόσβαση των πολι-

τών σε υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που προσφέρονται από άλλους φορείς. Επείγουσα επιτόπια παρέμ-

βαση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Συντονισμός, διασύνδεση και υποστήριξη των Μονάδων Κοινωνι-

κής Φροντίδας. 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες 
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Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 1906 

 

Ιστοσελίδα: http://www.keat.gr/ 

 

Περιγραφή:  Ο σκοπός και η λειτουργία του Κ.Ε.Α.Τ. ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 265/17-4-79. Βα-

σικοί σκοποί του Κ.Ε.Α.Τ. είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση των τυφλών παιδιών σε όλους τους τομείς α-

νάπτυξης, η ένταξή τους από την προνηπιακή ηλικία στη κοινωνία με την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, 

με στόχο την ολοκλήρωση της προσωπικότητας και της κοινωνικής αγωγής του και η απόκτηση της ανεξαρ-

τησίας του. Στο Κ.Ε.Α.Τ. δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης Ατόμων με Προβλήματα  Όρασης σε διάφορα 

επίπεδα και με ποικιλία στόχων. Κατά βάση προσφέρεται εκπαίδευσή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και φρο-

ντιστηριακή εκπαίδευση σε παιδιά σχολικής ηλικίας (Β/θμιας Εκπαίδευσης). Επιπλέον, στο Κέντρο λειτουργεί 

ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών και Ειδικό Νηπιαγωγείο υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Αρμοδιότητες: Εκπαίδευση και επιμόρφωση τυφλών σε όλους τους τομείς με σκοπό την κοινωνική 

ένταξη. 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άτομα με προβλήματα όρασης 
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Εθνικό Ίδρυμα Κωφών 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 1907 

 

Ιστοσελίδα: http://www.idrimakofon.gr/ 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:  Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) είναι ΝΠΔΔ, υπαγόμενο στον έλεγχο και την εποπτεία του 

Υπουργείου Εργασίας. Στις εγκαταστάσεις του ΕΙΚ Αθήνας και στα Παραρτήματα Θεσσαλονίκης και Πάτρας 

λειτουργούν Σχολές Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Στο Παράρτημα Πάτρας λειτουργεί Βρεφοσυμ

βουλευτικός Σταθμός παρέχοντας υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευσης και συμβουλευτικής γονέων. 

 

Αρμοδιότητες: Οι σκοποί του Ιδρύματος, όπως αυτοί προκύπτουν από τον Οργανισμό του Ιδρύματος 

και των Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας, είναι οι εξής: η έγκαιρη διάγνωση της κώφωσης και βαρηκοΐας, η 

παροχή ειδικής αγωγής και περίθαλψης, η παροχή κάθε μορφής βοήθειας στα άτομα αυτά και στις οικογένειες 

τους, η εκπαίδευση των κωφών με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άτομα με προβλήματα ακοής. 
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Τοπικοί Φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας 
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Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών 

 

Θεσμική Υπόσταση: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

 

 

 

 

Περιγραφή:  Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την παρα-

κολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτά, την εξασφάλιση της εύ-

ρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Ο-

φείλουν να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμε-

τώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. 

 

 

Αρμοδιότητες: Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ασκούν προνοιακού χαρακτήρα παρεμβάσεις που αφο-

ρούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές Τομείς, 

καθώς και αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυ-

σμού, στη διεξαγωγή ερευνών για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λει-

τουργία της κοινωνίας και τέλος σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση και την προαγωγή του αθλητισμού και 

του πολιτισμού. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες 
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Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων 

 

 

Περιγραφή:  Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους, που αντιμετωπί-

ζουν κάποια δυσκολία στην προσωπική ή στην οικογενειακή ζωή τους και αναζητούν υποστήριξη. Παρέχουν 

υπηρεσίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης, παράλληλα δε, αναπτύσσουν 

δράσεις και δομές με σκοπό την αντιμετώπιση κοινωνικών- οικονομικών προβλημάτων. 

 

 

Αρμοδιότητες: Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων απευθύνονται στις ευαίσθητες πληθυσμιακές Το-

μείς και κυρίως στους τομείς της κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, των παροχών σε είδος και σε χρή-

μα και της παραπομπής τους σε αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες αναλόγως του κοινωνικού προβλήματος. 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες 
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ΜΚΟ Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

 

 

 

 

 

 

*Λόγω του μεγάλου όγκου των Πιστοποιημένων Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Φροντίδας 

αποφασίσθηκε από τον υπεύθυνο συντονισμού της ενότητας η παραπομπή στο σχετικό αναρτημένο κατάλογο 

της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

 

Ο Κατάλογος βρίσκεται διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: 

 

http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/pronoiaka/FOREIS_NPID_2013-07-08.pdf 

 

 

Η σχετική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε υπό την ευθύνη του Παντελή Γούση. 
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Φορείς Πολιτικών Υγείας 

 

 

 

 

 

Την ευθύνη του Συντονισμού για το πεδίο των Πολιτικών Υγείας είχαν οι Νίκος Κουραχάνης (Υποψήφιος 

Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) και Ανδρέας 

Ντούνης (Κάτοχος ΜΔΕ Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο), ενώ, στη χαρτογρά-

φηση συνέβαλλαν οι Γεωργία Μαυρίδου (Κάτοχος ΜΔΕ Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπι-

στήμιο / Στέλεχος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας), Μαίρη Χάιδου 

(Πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο / LL.M. Ιατρικού Δικαίου, Cardiff 

University) και Σταματία Σεργιάδου (Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πα-

νεπιστήμιο). 
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Υπερεθνικοί Φορείς Πολιτικών Υγείας 
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Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής Οργανισμός 

 

Έτος ίδρυσης: 1948  

 

Ιστοσελίδα: http://www.who.int/en/  

 

Περιγραφή: Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είναι η διοικητική και συντονιστική αρχή για την Υγεία 

εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Είναι ένας αυτόνομος διεθνής διακρατικός οργανισμός που συν-

δέεται με τον Ο.Η.Ε, του οποίου και αποτελεί εξειδικευμένη οργάνωση. Ιδρύθηκε επίσημα το 1948 και εδρεύ-

ει στη Γενεύη. Είναι υπεύθυνη για την παροχή ηγεσίας σε ζητήματα παγκόσμιας υγείας, προσφέρει υπηρεσίες 

σε παγκόσμια κλίμακα σε κάθε κράτος, καθορίζει την ατζέντα των ερευνών υγείας, θέτοντας νόρμες και πρό-

τυπα και διαρθρώνει επιλογές πολιτικών υγείας βάσει απτών αποδείξεων παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στις 

χώρες και παρακολουθώντας τις τάσεις που αφορούν την υγεία.  

 

Αρμοδιότητες: επιτελικές και συντονιστικές αρμοδιότητες σε κρίσιμα ζητήματα για την υγεία, ο καθο-

ρισμός της ερευνητικής ατζέντας στο πεδίο της υγείας και η προώθηση της παραγωγής, μετάφρασης και διά-

δοσης πολύτιμων νέων γνώσεων, ο καθορισμός προτύπων για την παρακολούθηση της εφαρμογής των ερευ-

νητικών πλαισίων, η διάρθρωση δεοντολογικών και βασιζόμενων σε στοιχεία επιλογών πολιτικής, η παροχή 

τεχνικής υποστήριξης, η υποστήριξη για την αλλαγή και η οικοδόμηση βιώσιμης θεσμικής ικανότητας και η 

παρακολούθηση της κατάστασης υγείας και αξιολόγηση των τάσεων που αφορούν την υγεία. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κράτη, Ερευνητικοί Οργανισμοί και λοιποί φορείς υγείας 

 

http://www.who.int/en/
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

 

Θεσμική Υπόσταση: Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Έτος ίδρυσης: 1958 

 

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/about_us/who_we_are_en.htm  

 

Περιγραφή: Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων στοχεύει στην – προστασία και 

βελτίωση της δημόσιας υγείας – στη διασφάλιση ότι τα τρόφιμα στην Ευρώπη είναι υγιεινά και ασφαλή – 

προστασία της υγείας και της ευημερίας των ζώων αγροκτήματος – στην προστασία της υγείας των δασών και 

των καλλιεργειών 

 

Αρμοδιότητες: Προσπάθεια επίτευξης των στόχων της μέσω της εποπτείας, της συνηγορίας και των ει-

δικών δράσεων -  Παρακολούθηση – από τη στιγμή που η ΕΕ ψηφίσει νόμους αναφορικά με την ασφάλεια 

των τροφίμων και των προϊόντων, των δικαιωμάτων των καταναλωτών ή τη δημόσια υγεία, επαφίεται πλέον 

στις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν αυτούς τους νόμους – ώστε οι έμποροι και 

οι παραγωγοί τροφίμων να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς αυτούς. Συνηγορία - Για να είναι αποτελε-

σματικές οι πολιτικές της ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές Ευρωπα-

ϊκές Πολιτικές στο πεδίο του εμπορίου, του ανταγωνισμού και του περιβάλλοντος καθώς και των ανησυχιών 

των φορέων με επενδεδυμένο συμφέρον μέσω της πρακτικής της ευρείας διαδικασίας συνηγορίας από όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Δράση – όπου απαιτείται δράση σε επίπεδο Ε.Ε. η ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών πραγ-

ματοποιεί προτάσεις χρησιμοποιώντας ένα μίγμα νόμων, υποστήριξης προγραμμάτων και άλλων μέτρων. Επί-

σης, στηρίζει τη δράση εθνικών ή περιφερειακών αρχών.  

 

Τομείς παρέμβασης: Κράτη-Μέλη, Παραγωγοί Τροφίμων, Βιομηχανίες, Επαγγελματίες Υγείας, Φορείς Πο-

λιτικής Υγείας. 
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Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC)  

 

Θεσμική Υπόσταση: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Έτος Ίδρυσης: 2005 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx  

 

Περιγραφή: Αποστολή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων είναι ο εντοπισμός, η 

αξιολόγηση και η κοινοποίηση των απειλών που μπορεί να αντιπροσωπεύουν για την υγεία οι μεταδοτικές 

νόσοι. Μέσα στο πλαίσιο της αποστολής του το Κέντρο: αναζητά, συγκεντρώνει, αξιολογεί και διαδίδει σχετι-

κά επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία. Εκδίδει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και παρέχει επιστημονική και 

τεχνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων κατάρτισης. Παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή, 

στα κράτη μέλη, στους κοινοτικούς και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημό-

σιας υγείας. Συντονίζει τα ευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς που σχετίζονται με την αποστολή του και διαχειρί-

ζεται τα δίκτυα αποκλειστικής επιτήρησης. Διασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρογνωμοσύνης 

και ορθών πρακτικών, και διευκολύνει τον καθορισμό και την εκτέλεση των κοινοτικών ενεργειών.  

 

Αρμοδιότητες: Κύρια καθήκοντα του Κέντρου είναι η επιδημιολογική επιτήρηση, ο έγκαιρος συναγερ-

μός και αντίδραση, οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η τεχνική βοήθεια προς τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώ-

ρες, καθώς και οι ενέργειες υποστήριξης και ανάπτυξης για την ετοιμότητα όσον αφορά νέες απειλές για την 

υγεία. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κράτη Μέλη, Ερευνητικοί και Πολιτικοί Φορείς Υγείας 

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 

 

 

Θεσμική υπόσταση: Ευρωπαϊκός Οργανισμός  

 

Έτος Ίδρυσης: 1994 

 

Ιστοσελίδα: https://osha.europa.eu/el  

 

Περιγραφή: Αποστολή του οργανισμού είναι η παροχή στα κοινοτικά όργανα, τα κράτη μέλη και τους 

ενδιαφερόμενους κύκλους των τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών που είναι χρήσιμες 

στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία. 

 

Αρμοδιότητες: συλλογή και ανάλυση τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών σχετικά 

με την υγεία και την ασφάλεια στα κράτη μέλη και τη διάδοση αυτών ενώπιον των κοινοτικών οργάνων, των 

κρατών μελών και των ενδιαφερομένων κύκλων. Συλλογή και ανάλυση των τεχνικών, επιστημονικών και οι-

κονομικών πληροφοριών σχετικά με την έρευνα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και την διάδοση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής. Προαγωγή και υποστήριξη της συνεργασίας και της ανταλλαγής πλη-

ροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, 

περιλαμβανόμενης της ενημέρωσης επί των προγραμμάτων κατάρτισης, κ.α. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κράτη-Μέλη της ΕΕ, Κοινοτικά Όργανα, Επιχειρήσεις  
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων  

 

Θεσμική υπόσταση: Αποκεντρωμένος φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έδρα Λονδίνο 

 

Έτος Ίδρυσης: 1995 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/home/Home_Page.jsp&mid=   

 

Περιγραφή: Η κύρια ευθύνη και αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (European Med

icines Agency (EMA) είναι η προστασία και η προαγωγή της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, μέσω 

της αξιολόγησης και εποπτείας των φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση.  

 

Αρμοδιότητες: Εποπτεία των Φαρμάκων. Ο κανόνας αυτός είναι απαραίτητος για την προστασία της 

δημόσιας υγείας, προκειμένου να προλαμβάνονται, ανιχνεύονται και αξιολογούνται οι ανεπιθύμητες ενέργειες 

των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ, εφ’ όσον το πλήρες προφίλ ασφά-

λειας των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση γίνεται γνωστό μόνο αφού κυκλοφορήσουν στην αγορά. Με βάση 

την κτηθείσα εμπειρία, και ύστερα από την αξιολόγηση του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης της ΕΕ που 

έγινε από την Επιτροπή, κατέστη σαφές ότι χρειάζονται μέτρα για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος 

φαρμακοεπαγρύπνησης. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κράτη Μέλη, Βιομηχανίες Φαρμάκων 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/home/Home_Page.jsp&mid
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Εθνικοί Φορείς Πολιτικών Υγείας 
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Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 2005 

 

Ιστοσελίδα:  www.moh.gov.gr 

 

Περιγραφή: Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας έχει την πολιτική ευθύνη της χάραξης, άσκησης 

και εποπτείας της πολιτικής Δημόσιας Υγείας, καθώς και της λειτουργίας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

 

Αρμοδιότητες: Η καθοδήγηση και υποστήριξη του συστήματος Δημόσιας Υγείας, η διαμόρφωση των 

κατάλληλων προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός ισχυρού και αποτελεσματικού συστήματος Δημόσιας Υ-

γείας, η επίβλεψη και η καθοδήγηση της δημιουργίας νέων οργανισμών ή επέκτασης των υφιστάμενων οργα-

νισμών και υπηρεσιών στη Δημόσια Υγεία, η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τις υπηρεσίες περίθαλψης και 

φροντίδας για θέματα Δημόσιας Υγείας, η συνεργασία με άλλα Υπουργεία για την ανάπτυξη διατομεακών 

πολιτικών και προγραμμάτων για τη Δημόσια Υγεία, η συνεργασία με τους Γενικούς Γραμματείς της Περιφέ-

ρειας για την προώθηση και βελτίωση των παρεμβάσεων στη Δημόσια Υγεία.  

 

Τομείς Παρέμβασης: ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι σε εθνική κλίμακα. 
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Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ανεξάρτητη Αρχή 

 

Έτος ίδρυσης: 2003 

 

 

Περιγραφή: Το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. υπάγεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά  ως ανε-

ξάρτητη αρχή, έχει δικό του προϋπολογισμό και λειτουργία και δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε διοικητικό 

έλεγχο. Το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. είναι επιστημονική, εποπτική, συντονιστική, γνωμοδοτική και διαιτητική αρχή, που 

στηρίζεται και λειτουργεί με βάση αποδεδειγμένες, τεκμηριωμένες και αναγνωρισμένες γνώσεις στο χώρο της 

Δημόσιας Υγείας. 

 

Αρμοδιότητες: Ασκεί την επιστημονική εποπτεία των φορέων Δημόσιας Υγείας που εποπτεύονται διοι-

κητικά από τον Υπουργό Υγείας και εναρμονίζει επιστημονικά, το προγραμματικό τους έργο, μέσα στο πλαί-

σιο και τις προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής για τη Δημόσια Υγεία. Συντάσσει ετήσια αναφορά για την 

κατάσταση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού, η οποία υποβάλλεται στη βουλή. Γνωμοδοτεί για θέματα 

Δημόσιας Υγείας, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης. Διευθετεί προβλήματα που προκύπτουν από την επικάλυψη αρμοδιοτήτων των φορέων Δημόσιας 

Υγείας. Αξιολογεί την ποιότητα των ενεργειών διαχείρισης κρίσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς και απο-

τιμά τη συμμόρφωσή τους με συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες. Συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές 

άλλων κρατών, οργανισμούς και ιδρύματα, σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και εισηγείται, 

σχετικά στον Υπουργό Υγείας. Συμμετέχει στον καθορισμό των στοιχείων και δεικτών που συλλέγονται από 

τον υγειονομικό χάρτη, σχετικά με την υγεία των πολιτών και τη χρήση και ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Φορείς Υγείας σε Εθνική Κλίμακα 
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Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας  

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1929  

 

Ιστοσελίδα: http://www.nsph.gr  

 

Περιγραφή: Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) αποτελεί το εκπαιδευτικό και ερευνητικό 

ίδρυμα το οποίο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου 

Υγείας προσφέρει εκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημό-

σια Υγεία, στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία και στην Ε-

φαρμοσμένη Δημόσια Υγεία. Η ΕΣΔΥ έχει αναπτύξει εκπαιδευτική και ερευνητική δράση στην αντιμετώπιση 

των αναγκών της Δημόσιας Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας ολοκληρώνοντας έρευνες, παρέχοντας συμ-

βουλευτικές υπηρεσίες και προετοιμάζοντας λειτουργούς στο πλαίσιο της οικονομίας της πληροφορίας και 

της κοινωνίας της γνώσης. 

 

Αρμοδιότητες: Προσφορά μεταπτυχιακής εκπαίδευσης αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε θέματα δημόσιας υγείας 

και διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Συνεισφορά επιστημονικής έρευνας στα παραπάνω πεδία. Παροχή υπηρε-

σιών και συμβουλών σχετικά με την δημόσια υγεία, την προαγωγή υγείας, τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και 

την κοινωνική πολιτική. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ενδιαφέρον σε σπουδές υγείας, υγειονομικοί 

φορείς. 
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Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ΕΟΦ  

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1983  

 

Ιστοσελίδα: http://www.eof.gr  

 

Περιγραφή: Προστασία της Δημόσιας Υγείας σε σχέση με την κυκλοφορία στην Ελλάδα φαρμακευτι-

κών προϊόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης, φαρμακούχων ζωοτροφών και προσθετικών ζωοτρο-

φών, τροφίμων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής, βιοκτόνων, ιατρικών βοηθημάτων, καλλυ-

ντικών.  

 

Αρμοδιότητες: Ο ΕΟΦ είναι αρμόδιος για την έγκριση αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων 

ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης, για την παρακολούθηση κλινικών δοκιμών, για τις διαδικασίες έγκρισης 

και κυκλοφορίας λοιπών προϊόντων της αρμοδιότητας του. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Βιομηχανίες Φαρμάκων, Λοιποί Φαρμακευτικοί Φορείς. 
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Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 1992 

 

Ιστοσελίδα: www.keelpno.gr 

 

 

Περιγραφή: Aποτελεί τον εθνικό φορέα για την πρόληψη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ειδικών με-

ταδοτικών νοσημάτων, με έμφαση στο σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS), τα σεξουα-

λικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και τις ιογενείς ηπατίτιδες. Από το 2005, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε όλους τους τομείς της Δημόσιας Υγείας, 

συμπεριλαμβανομένων των χρόνιων μη λοιμωδών νοσημάτων, των ατυχημάτων, της περιβαλλοντικής υγιει-

νής κ.λπ., ενώ ενσωματώνονται σε αυτό το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.), τα Περιφε-

ρειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) όπως επίσης και το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών. Επίσης, έχει 

την αρμοδιότητα αναγνώρισης Εργαστηρίων, Τμημάτων Α.Ε.Ι., Ε.Σ.Δ.Υ. και Μονάδων Νοσοκομείων ή 

άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως Κέντρα Αναφοράς, για συγκεκριμένα θέματα Δημόσιας Υ-

γείας. 

 

Αρμοδιότητες: Η επιδημιολογική επιτήρηση και έλεγχος λοιμωδών νόσων, η λήψη μέτρων για την αντι-

μετώπιση του HIV/AIDS, η λήψη δράσεων για την καταπολέμηση ιογενών ηπατιτίδων, η αντιμετώπιση των 

βιολογικών και τοξικών κινδύνων, η ανάπτυξη δράσεων για τη διασφάλιση της υγείας, όσον αφορά στους με-

τακινούμενους πληθυσμούς, η αντιμετώπιση φυματίωσης και ζωοανθρωπονόσων, η ανάληψη δράσεων για 

την επιτήρηση και πρόληψη λοιμώξεων σε χώρους παροχής υγείας, και σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμ-

μάτων ενημέρωσης του πληθυσμού. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άτομα με μεταδοτικά νοσήματα. 

http://www.keelpno.gr
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Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών  

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ  

 

Έτος Ίδρυσης: 1956  

 

Ιστοσελίδα: www.hcmhr.gr  

 

Περιγραφή: Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) αποτελεί τον μεγαλύτε-

ρο φορέα παροχής εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο.  

 

Αρμοδιότητες: Κοινωνική Ψυχιατρική, Θεραπεία Συμπεριφοράς, Πρόληψη και Αντιμετώπιση Εξαρτη-

τικών Καταστάσεων, Ψυχοθεραπεία Συστημικής Προσέγγισης, Ειδική παιδαγωγικής, Γνωσιακή Ψυχοθεραπεί-

ας.  

 

Τομείς παρέμβασης: Παιδιά, Έφηβοι, Ενήλικες, Άτομα με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, Χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών, Άτομα με νοητική καθυστέρηση, Ανάδοχες οικογένειες.  
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Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας 

 

Θεσμική Υπόσταση: Νομικό πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

 

Έτος ίδρυσης: 1997 

 

Ιστοσελίδα: ανά περιφέρεια 

 

Περιγραφή: Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ιδρύθηκαν για πρώτη φορά με τους νόμους 

2503 και 2517 του 1997, ως Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας ενταγμένες στον οργανισμό των αντίστοιχων 

περιφερειών. Με τις Υ.Α. 357/1998 και 509/1999, καθορίστηκαν οι οργανικές θέσεις προσωπικού τους. Στη 

συνέχεια, με το Ν.3172/2003οι υπηρεσίες αυτές μετονομάσθηκαν σε Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Πρό-

νοιας. Με το Ν.3370/2005, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας διαιρέθηκαν σε δύο, 

εκ των οποίων το μεν τμήμα πρόνοιας παρέμεινε στις περιφέρειες, ενώ η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας περιήλ-

θε στην αρμοδιότητα της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας. Μετά τη συγχώνευση των 17 Υγειονομικών 

Περιφερειών σε 6 Υγειονομικές Περιφέρειες, παραμένει ασαφές εάν επήλθε και αντίστοιχη συγχώνευση των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας. 

 

 

Αρμοδιότητες: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας υλοποιεί στην περιφέρεια τις πολιτικές και 

τις παρεμβάσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, εποπτεύει τις Nομαρχιακές Yπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ενώ 

οργανώνει, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ειδικά προγράμματα για την προ-

στασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, είτε στο σύνολο της περιφέρειας είτε σε συγκεκριμένα τμήματα, 

περιοχές ή Τομείς του πληθυσμού. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ο πληθυσμός στις περιφέρειες που υπάγονται 
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Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ  

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1920  

 

Ιστοσελίδα: http://www.pasteur.gr/  

 

Περιγραφή: Το Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ (ΕΙΠ) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εποπτεύ-

εται από το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και από το Υπουργείο Υγείας. 

Λειτουργεί με βάση τον Ελληνικό Νόμο που αφορά τα Ερευνητικά κέντρα, και μια Διμερή Συμφωνία 

(3733/28-1-2009) ανάμεσα στο Ελληνικό κράτος και το Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι.  

 

Αρμοδιότητες: Πρόληψη και θεραπεία Μολυσματικών νοσημάτων μέσω της Βασικής Έρευνας, της Εκ-

παίδευσης και της προσφοράς Υπηρεσιών στη Δημόσια Υγεία.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Ερευνητικά Κέντρα, Φορείς Δημόσιας Υγείας, Άτομα με μολυσματικά νοσήματα. 
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Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας  

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 1920 

 

Ιστοσελίδα: www.depanom.gr 

 

 

Περιγραφή: Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) ιδρύθηκε το 1920. Μέχρι το 2005, 

λειτουργούσε υπό την άμεση ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, ως οργανική μονάδα αυτού, υπαγόμενη στη Γε-

νική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Από το 2005, με το 3370/2005, η αρμοδιότητά του περιήλθε στο 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Η βοήθεια στη διάγνωση, επισήμανση και λύση σημαντικών υγειονομικών και επιδημιολογι-

κών προβλημάτων της χώρας, με εργαστηριακή υποστήριξη κρατικών φορέων (Δ/νσεις Δημ. Υγιεινής, 

Ε.Φ.Ε.Τ., ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, κ.λπ.) για μικροβιολογικούς ελέγχους ποσίμων 

νερών, εμφιαλωμένων νερών, νερών αναψυχής, τροφίμων, βιολογικών προϊόντων. 

 

Αρμοδιότητες: Η άσκηση προληπτικού και κατασταλτικού υγειονομικού ελέγχου στα πόσιμα νερά, ανα-

ψυκτικά, γάλα, τρόφιμα, που πραγματοποιείται με τη μικροβιολογική εξέταση στα είδη αυτά. Ο μικροβιολογι-

κός έλεγχος θαλάσσιων νερών για το χαρακτηρισμό της καταλληλόλητας τους για κολύμβηση. Οι μικροβιολο-

γικές, βιολογικές και λοιπές εξετάσεις βιολογικών προϊόντων προς διαπίστωση της στειρότητάς τους, της 

έλλειψης τοξικότητας ή πυρετογόνου δράσης. Η εκτέλεση διαγνωστικών και λοιπών εξετάσεων που εξυπηρε-

τούν στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας (Διαγνωστικό Κέντρο Χολέρας), κ.α./ 

 

Τομείς Παρέμβασης: Το σύνολο του πληθυσμού σε εθνική εμβέλεια. 

http://www.depanom.gr
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Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1965 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ich.gr/el/ 

 

Περιγραφή: Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού είναι ΝΠΙΔ που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και εποπτεύεται από αυτό και η λειτουργία του διέπεται από το Π.Δ. 

867/1979.. 

 

Αρμοδίότητες: Διενέργεια ερευνών επί οποιουδήποτε θέματος σχετιζόμενου με τη σωματική και ψυχική 

υγεία ως και την κοινωνική προστασία του παιδιού στην Ελλάδα. Αξιοποίηση δια παντός πρόσφορου μέσου 

των ως πορισμάτων των άνω ερευνών και υποβολή προτάσεων δια την υπό του Κράτους λήψη μέτρων παιδι-

κής προστασίας. Εξειδίκευση και επιμόρφωση γιατρών, επιστημόνων συναφών ειδικοτήτων και λοιπών απα-

σχολούμενων με την υγεία του παιδιού. Ανταλλαγή και διάδοση επιστημονικών και εμπειρικών γνώσεων, πο-

ρισμάτων και απόψεων επί παντός θέματος που αφορά την εν γένει σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού. 

Εκτέλεση ερευνητικών και λοιπών επιστημονικών έργων. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Παιδιά 
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Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ  

 

Έτος Ίδρυσης: 1999 

 

Ιστοσελίδα: : http://www.efet.gr 

 

Περιγραφή: Ο Ε.Φ.Ε.Τ., συστάθηκε με το Ν. 2741/ΦΕΚ 199/28-09-1999. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. και τελεί υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ως η δυναμικά αναπτυσσόμενη από πλευράς 

αρμοδιοτήτων και προδιαγραφών υπηρεσία, συνιστά τον κύριο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων στον Ελλαδικό χώ-

ρο.  

 

Αρμοδιότητες:  Καθορισμός των προδιαγραφών ποιότητας των προς κατανάλωση τροφίμων.  Καθορι-

σμός προτύπων και αρχών για την μελέτη και εφαρμογή των συστημάτων παραγωγής υγιεινών προϊόντων.  

Καθορισμός ή επικύρωση κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής. Τήρηση μητρώου επιχειρήσεων τροφίμων και 

καθορισμός διενεργούμενων ελέγχων. Συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της ΕΕ και των Διεθνών Οργανισμών 

για τη διαμόρφωση των σχετικών με τις αρμοδιότητές του αποφάσεων. Μέριμνα για εκπόνηση ερευνητικών 

προγραμμάτων συναφών με το αντικείμενο του.  Συλλογή, επεξεργασία και τήρηση πληροφοριών και στατι-

στικών στοιχείων. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Έλεγχος Τροφίμων, Αγροτικά και Κτηνοτροφικά Προϊόντα. 
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Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1996 

 

Ιστοσελίδα: http://www.bioacademy.gr/?lang=gr 

 

Περιγραφή: Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ιδρύθηκε με το Π.Δ. 372/1996, με 

σκοπό τη διασύνδεση της βασικής με την εφαρμοσμένη βιοϊατρική έρευνα, στο πλαίσιο των σύγχρονων ευρω-

παϊκών αντιλήψεων. Είναι διαρθρωμένο σε 8 μείζονα ερευνητικά κέντρα βασικής και κλινικής έρευνας, τα 

οποία από διετίας αναπτύσσουν σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. 

 

Αρμοδιότητες: Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής: Το κέντρο ασχολείται ερευνητικά με τον τομέα της Προ-

ληπτικής Ιατρικής, αποτυπώνει τα προβλήματα Δημόσιας Υγείας και εφαρμόζει μέτρα προστασίας και προα-

γωγής της υγείας.. Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας: Το κέντρο έχει αντικείμενο τη μελέτη των στοιχείων και 

καταστάσεων που δημιουργούν περιβαλλοντική ρύπανση και μόλυνση και τη μελέτη των προβλημάτων Δημό-

σιας Υγείας. Κέντρο Νευροεπιστημών και Κοινωνικής Ψυχιατρικής: Το κέντρο έχει αντικείμενο τη μελέτη 

των στοιχείων και καταστάσεων που δημιουργούν περιβαλλοντική ρύπανση και μόλυνση και τη μελέτη των 

προβλημάτων Δημόσιας Υγείας. Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας: Το κέντρο έχει αντικείμενο τη μελέτη των 

στοιχείων και καταστάσεων που δημιουργούν περιβαλλοντική ρύπανση και μόλυνση και τη μελέτη των προ-

βλημάτων Δημόσιας Υγείας. Κέντρο Κλινικής Έρευνας: Το Κέντρο Κλινικής Έρευνας έχει ως αντικείμενο τη 

διερεύνηση της παθοφυσιολογίας των νοσημάτων και την αξιολόγηση των θεραπευτικών μεθόδων. Το κέντρο 

αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα στην πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων του καρ-

διαγγειακού, των παθήσεων του αναπνευστικού, των νεοπλασιών και των μεταβολικών νοσημάτων. Βασική 

Έρευνα Σχετιζόμενη με Συχνά Νοσήματα: Πέραν της αμιγούς κλινικής έρευνας, το ίδρυμα αναπτύσσει δρα-

στηριότητα στο επίπεδο της βασικής έρευνας για νοσήματα σημαντικά για τη Δημόσια Υγεία, όπως η νόσος 

του Parkinson, το Alzheimer κ.λπ. Τράπεζες Βιολογικών Υλικών : Το ίδρυμα διατηρεί: (α) τη Δημόσια Τράπε-

ζα Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και (β) την Εθνική Τράπεζα Βιολογικού Υλικού για τη διερεύνηση 

των σημαντικότερων νοσημάτων.. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Φορείς Πολιτιικών Υγείας, Ιατρική Έρευνα. 
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Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ  

 

Έτος Ίδρυσης: 1993 

 

Ιστοσελίδα: http://www.hndc.gr/ 

 

Περιγραφή: Κοινωφελές Ίδρυμα με νομική μορφή ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκε δυνάμει του Ν. 

2071/1992. Σκοπός του Κέντρου είναι η συστηματική αντιμετώπιση και παρακολούθηση, ο συντονισμός και η 

υποβοήθηση των ενεργειών για την έρευνα σε όλα τα επίπεδα, η πρόληψη και θεραπεία τόσο του σακχαρώδη 

διαβήτη όσο και των επιπλοκών αυτού.  

 

Αρμοδιότητες: Προγραμματισμός, συντονισμός και εποπτεία της παροχής  υπηρεσιών περίθαλψης 

στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη. Διεξαγωγή και συντονισμός ερευνών στο πεδίο του σακχαρώ-

δους διαβήτη, ίδρυση και λειτουργία του Πρότυπου Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας με συνεχή και αξιό-

λογη παρουσία των πορισμάτων των μελετών του σε διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις, χορηγία υποτρο-

φιών για τη μετεκπαίδευση σε ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού ή εξωτερικού, έκδοση βιβλίων ή περιοδι-

κών εκδόσεων. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη 
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ΜΚΟ Υγείας 
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Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

 

Θεσμική υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος ίδρυσης: 1877 

 

Ιστοσελίδα: www.redcross.gr  

 

Περιγραφή: Μη κυβερνητικός οργανισμός με σκοπό την ανθρωπιστική δράση και βοήθεια σε περιόδους 

πολέμου και ειρήνης σε κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς. 

 

Αρμοδιότητες: Νοσηλευτική περίθαλψη τραυματιών και ασθενών, καθώς και η προστασία των αιχμα-

λώτων, του άμαχου πληθυσμού και των θυμάτων πολέμου, η αρωγή και συμπαράσταση στα θύματα θεομη-

νιών και επιδημιών, καθώς και η αυτόνομη ή σε συνεργασία με το Κράτος και κοινωνικούς φορείς, ανθρωπι-

στική δραστηριότητα. 

 

Τομείς παρέμβασης: πρόσφυγες, μετανάστες, θύματα πολέμου. 

http://www.redcross.gr
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Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Eλληνικό Τμήμα) 

 

Θεσμική υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1990 

 

Ιστοσελίδα: www.msf.gr  

 

Περιγραφή: Διεθνής ανθρωπιστικός οργανισμός με παράρτημα στην Ελλάδα που παρέχει ιατρική βοή-

θεια σε πληθυσμούς που έχουν ανάγκη λόγω πολέμου, φυσικών καταστροφών κα. 

 

Αρμοδιότητες: Επείγουσα βοήθεια σε άτομα που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, απο-

κλεισμό από την παροχή ιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές, ευαισθητοποίηση, ακτιβισμός, έρευνα 

υγείας βάσει της εμπειρίας στο πεδίο παρεμβάσεων. 

 

Τομείς παρέμβασης: άμαχοι, πρόσφυγες, μετανάστες  

http://www.msf.gr
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Γιατροί του Κόσμου 

 

Θεσμική υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος ίδρυσης: 1990 

 

Ιστοσελίδα: www.mdmgreece.gr  

 

Περιγραφή: Οι Γιατροί του Κόσμου είναι μία διεθνής, ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργά-

νωση η οποία παρέχει επείγουσα ιατρική βοήθεια στα θύματα φυσικών καταστροφών, πολέμων και συγκρού-

σεων. 

 

Αρμοδιότητες: Ιατρική φροντίδα, χάραξη και εφαρμογή πολιτικής υγείας 

 

Τομείς παρέμβασης: άμαχοι, πρόσφυγες, μετανάστες, άποροι, ανασφάλιστοι  

http://www.mdmgreece.gr
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Praksis 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος Ίδρτυσης: 1996 

 

Ιστοσελίδα: www.praksis.gr 

 

Περιγραφή: Η PRAKSIS είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασμό, εφαρ-

μογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. 

 

Αρμοδιότητες: Αντικείμενο της PRAKSIS αποτελεί ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η υλοποίηση προγραμ-

μάτων ανθρωπιστικής δράσης, καθώς και ενημέρωσης για ποικίλα ζητήματα. Ειδικότερα, η οργάνωση στοχεύ-

ει: Στη δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών, στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της 

εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής κ.λπ. Στην παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, κοι-

νωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής, κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων, 

καθώς και άλλων ενεργειών πρόληψης, τεχνικής υγειονομικής υποστήριξης. Στην ανάπτυξη προγραμμάτων 

καταπολέμησης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών πληθυσμιακών ατόμων και ομάδων., 

κ.α. 

 

Τομείς παρέμβασης: άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, οικονομικοί μετανάστες, αιτούντες άσυλο / πρό-

σφυγες, ασυνόδευτα παιδιά, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking), εκδιδόμενα άτομα, παιδιά του 

δρόμου, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, roma, οροθετικοί (HIV/AIDS)/ PLWA, πάσχοντες σε ηπατίτιδα Β, C, 

msm (men having sex with men), κρατούμενοι, αποφυλακισμένοι.  
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Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών 

 

Θεσμική υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος ίδρυσης:1972 

 

Ιστοσελίδα: www.eps-ath.gr  

 

Περιγραφή: Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη και συστηματική 

παροχή πολυποίκιλων υπηρεσιών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση 

αναγκών, την βελτίωση καταστάσεων και την προαγωγή των συμφερόντων των ανθρώπων που πάσχουν από 

εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα. 

 

Αρμοδιότητες: Υποστήριξη οικογενείας που φροντίζει ένα ανάπηρο παιδί, ψυχολογική υποστήριξη του 

ίδιου του ατόμου με αναπηρία, εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών, ενθάρρυνση επιστημονικής έρευνας. 

 

Τομείς παρέμβασης: Άτομα με εγκεφαλική παράλυση 

http://www.eps-ath.gr
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Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 

 

Θεσμική υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος ίδρυσης: 2001  

 

Ιστοσελίδα: www.deypsy.gr  

 

Περιγραφή: Βασικό έργο της Δ.Ε.Υ.Ψ.Υ είναι η ίδρυση και λειτουργία δομών αποασυλοποίησης και ψυ-

χοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στα 

πλαίσια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης 

 

Αρμοδιότητες: Προαγωγή επιστημονικών τομέων και δραστηριοτήτων που αφορούν στην πρόληψη και 

θεραπεία, κάλυψη των  αναγκών της ψυχικής υγείας του πληθυσμού συμβάλλοντας στην εκπαίδευση, στην 

επαγγελματική και γενικότερα κοινωνική αποκατάσταση της μερίδας του πληθυσμού με ειδικές ψυχοκοινωνι-

κές ανάγκες, συμβολή στην εκπαίδευση και εξειδίκευση επαγγελματιών από το χώρο της ψυχικής υγείας και 

άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων σε θέματα κοινωνικής-κοινοτικής ψυχιατρικής,  διοργάνωση συνεδρίων, ημε-

ρίδων, σεμιναρίων με θέματα σχετικά προς τους σκοπούς της Εταιρείας  

 

Τομείς παρέμβασης: Άτομα με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

http://www.deypsy.gr
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ΟΚΑΝΑ 

 

Θεσμική υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 1995 

 

Ιστοσελίδα: www.okana.gr  

 

Περιγραφή: Συμβολή στο σχεδιασμό, στην προώθηση, στην εφαρμογή εθνικής πολιτικής και προγραμ-

μάτων σχετικά με την πρόληψη της χρήσης και διάδοσης των ναρκωτικών και τη θεραπεία, ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης 

 

Αρμοδιότητες: Πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, έρευνα και υπηρεσίες μείωσης βλάβης  

 

Τομείς παρέμβασης: Άτομα εθισμένα σε ναρκωτικές ουσίες, έφηβοι, κοινωνικά ευάλωτες Τομείς 

http://www.okana.gr
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Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ  

 

Έτος Ίδρυσης: 1983  

 

Ιστοσελίδα: http://www.kethea.gr/  

 

Περιγραφή: Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρε-

σιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στην Ελλάδα.  

 

Αρμοδιότητες: Συμβουλευτική και θεραπεία απεξάρτησης, υποστήριξη της οικογένειας, φροντίδα για 

θέματα υγείας και νομικές εκκρεμότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επανένταξη στην κοινωνία και τον κό-

σμο της εργασίας.  

 

Τομείς παρέμβασης: Άτομα εθισμένα σε ναρκωτικές ουσίες 
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18+  ΑΝΩ 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Ιστοσελίδα: http://www.18ano.gr 

 

Περιγραφή: H Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και 

κοινωνικής επανένταξης που απευθύνονται σε όλους τους χρήστες. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1969 έως 

το 1995 που χωρίστηκε σε δύο ανεξάρτητα τμήματα Αλκοολικών και Τοξικομανών τα οποία βρίσκονται πλέ-

ον σε ξεχωριστά κτίρια εντός του Ψ.Ν.Α. 

 

Αρμοδιότητες: Διενέργεια Θεραπευτικών Προγραμμάτων, Συμβουλευτική: Θεραπευτικά προγράμματα 

ευαισθητοποίησης, ψυχολογικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης,  Πρόγραμμα Πρόληψης, Πρό-

γραμμα Φυλακών στις φυλακές Κορυδαλλού (Δικαστικές, Γυναικείες, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κρατουμέ-

νων), Ειδικό Πρόγραμμα Γυναικών, Πρόγραμμα Εφήβων και Νέων, Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένες Μη-

τέρες & τα παιδιά τους, Προγράμματα συμβουλευτικής γονέων και θεραπείας οικογένειας, Πρόγραμμα Δια-

τροφικών Διαταραχών (βουλιμία-ανορεξία). Έρευνα: Καταγραφή δραστηριοτήτων και ενεργειών της Μονά-

δας Απεξάρτησης, Έρευνα, προσανατολισμένη στην κλινική δουλειά της Μονάδας Απεξάρτησης και σε θέμα-

τα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν στις εξαρτήσεις. 

 

Τομείς Παρέμβασης: εξαρτημένα άτομα, φυλακισμένοι τοξικομανείς, έφηβοι και νέοι ενήλικες χρήστες 

τοξικών ουσιών, εξαρτημένες γυναίκες με παιδιά, άτομα με διατροφικές διαταραχές. 
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ΠΥΞΙΔΑ 

 

 Θεσμική υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος ίδρυσης: 2005 

 

Ιστοσελίδα: www.pixidamko.gr  

 

Περιγραφή: Φορέας ψυχικής και κοινωνικής υποστήριξης με στόχο την στήριξη ευαίσθητων κοινωνι-

κών ομάδων  

 

Αρμοδιότητες:  Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάθε ομάδας που στερούνται στοιχειωδών 

συνθηκών διαβίωσης, αποδοχή της διαφορετικότητας από το κοινωνικό σύνολο, εξάλειψη του στίγματος της 

ψυχικής νόσου, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 

 

Τομείς παρέμβασης: Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες, ψυχικά νοσήματα 

http://www.pixidamko.gr
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ΑΝΙΜΑ 

 

Θεσμική υπόσταση: ΜΚΟ  

 

Έτος ίδρυσης: 2005 

 

Ιστοσελίδα: www.animahome.gr  

 

Περιγραφή: Κάλυψη όλων των αναγκών των ανθρώπων σε επίπεδο συστήματος ψυχικής υγείας, κοινω-

νικής οικονομίας, εκπαίδευσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης 

 

Αρμοδιότητες: Προσφορά υπηρεσιών στήριξης, θεραπείας και εκπαίδευσης σε όποιον τις έχει ανάγκη 

προκειμένου να νιώθει υγιής και δημιουργικός  

 

Τομείς παρέμβασης: Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες, άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα  

http://www.animahome.gr
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Φορείς Πολιτικών Απασχόλησης 

 

 

 

Την ευθύνη του Συντονισμού και της Χαρτογράφησης για το Πεδίο των Πολιτικών Απασχόλησης είχε η  

Κορίνα Κομηνού (Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικών Απασχόλησης, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πά-

ντειο Πανεπιστήμιο, Στέλεχος ΟΑΕΔ). 
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Υπερεθνικοί Φορείς Πολιτικών Απασχόλησης 
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Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής Οργανισμός 

 

Έτος ίδρυσης: 1919 

 

Ιστοσελίδα: www.ilo.org 

 

Περιγραφή: Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας είναι η ειδικευμένη οργάνωση του ΟΗΕ που επιδιώκει την 

προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και εργασιακών δι-

καιωμάτων. Καθορίζει τα διεθνή πρότυπα εργασίας με τη μορφή συμβάσεων και συστάσεων οι οποίες ορίζουν 

τα ελάχιστα επίπεδα των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα, μέσω του προγράμματος «SafeWork», 

που αφορά την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και το Περιβάλλον, επιδικώκει την παγκόσμια συνειδη-

τοποίηση των διαστάσεων και των συνεπειών των εργατικών ατυχημάτων, τραυματισμών και ασθενειών, την 

τοποθέτηση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στη διεθνή ατζέντα και την ενθάρρυνση και στή-

ριξη πρακτική δράση σε όλα τα επίπεδα. 

 

Αρμοδιότητες: Καθορίζει τα διεθνή πρότυπα εργασίας με τη μορφή συμβάσεων και συστάσεων οι οποίες ορί-

ζουν τα ελάχιστα πρότυπα των βασικών δικαιωμάτων εργασίας. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας  διαθέτει το 

International Institute for Labour Studies http://www.ilo.org/inst/lang--en/index.htm#a1 για την μελέτη των 

ζητημάτων εργασίας και για ντην επιστημονική τους τεκμηρίωση  

 

Τομείς Παρέμβασης: εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

http://www.ilo.org
http://www.ilo.org/inst/lang--en/index.htm#a1
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Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Ένταξη 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ειδική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu 

 

Περιγραφή: Η Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Ένταξη βοη-

θά πρακτικά τους Ευρωπαίους πολίτες σε πρακτικά ζητήματα όπως την εύρεση εργασίας και τη μετακίνηση 

σε άλλο κράτος μέλος για εργασία , την αναβάθμιση των δεξιοτήτων κ.α. Σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, 

τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς η 

Γενική Διεύθυνση αντιμετωπίζει προκλήσεις που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση, τη γήρανση του πλη-

θυσμού της Ευρώπης και την αλλαγή της κοινωνικής πραγματικότητας.  

 

Αρμοδιότητες: Προσφέρει υποστήριξη στους ευρωπαίους πολίτες: στην εξεύρεση περισσότερων και κα-

λύτερων θέσεων εργασίας, στην ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων αλλά και στον συγχρονισμό των συ-

στημάτων κοινωνικής ασφάλισης, στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας, στην προώθηση της κοι-

νωνικής ένταξης μέσω των προσπαθειών για μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. 

 

Ο László Andor είναι ο επίτροπος για αυτή τη διεύθυνση. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κράτη Μέλη, Φορείς Απασχόλησης, Επιχειρήσεις, Εργαζόμενοι. 
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Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Συνταγματικά Κατοχυρωμένος Θεσμός του Ελληνικού Κράτους  

 

Έτος Ίδρυσης: 2001 

 

Ιστοσελίδα: http://www.oke.gr 

 

Περιγραφή: Η ΟΚΕ στηρίζεται στον τριμερή διαχωρισμό των εκπροσωπούμενων συμφερόντων, διαχω-

ρισμό δηλαδή σε τρεις Τομείς, μία των εργοδοτών - επιχειρηματιών, μία των εργαζομένων - στον ιδιωτικό και 

το δημόσιο τομέα, και μία των λοιπών κατηγοριών στην οποία εκπροσωπούνται οι αγρότες, οι ελεύθεροι ε-

παγγελματίες, οι καταναλωτές, οι οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ατόμων με αναπηρία και ισό-

τητας των δύο φύλων και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η ΟΚΕ αποτελεί σημαντικό θεσμό κοινωνικού διαλόγου 

για θέματα που αφορούν συνολικά την κοινωνία ή επιμέρους τμήματά της όπως είναι οι εργαζόμενοι. Ο ρόλος 

της είναι αποκλειστικά γνωμοδοτικός,    

 

Αρμοδιότητες: Η ΟΚΕ με τις προτάσεις της και τις γνωμοδοτήσεις της επιχειρεί τη μεγιστοποίηση του 

κοινωνικού οφέλους ή την ελαχιστοποίηση των πιθανών παρενεργειών από την άσκηση των επιμέρους απο-

φάσεων της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κοινωνικοί Εταίροι, Σύνδεσμοι Εργοδοτών, Σύνδεσμοι Εργαζομένων. 

http://www.oke.gr/
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Ευρωπαϊκό Ίδρυμα  για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 

(Eurofound) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Αποκεντρωμένος Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Έτος Ίδρυσης: 1975 

 

Ιστοσελίδα: http://www.eurofound.europa.eu/ 

  

 

Περιγραφή: Το Eurofound ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλλει στο σχεδιασμό και την καθιέρωση καλύτερων 

συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη. Παρέχει στις κυβερνήσεις, τους εργοδότες, τις συνδικαλι-

στικές οργανώσεις εργαζομένων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πορίσματα, γνώσεις και συμβουλές που προ-

έρχονται από ανεξάρτητη και συγκριτική έρευνα. 

 

Αρμοδιότητες: Οργάνωση των εργασιών του γύρω από τρεις βασικούς τομείς εμπειρογνωμοσύνης, με 

επίκεντρο τα ακόλουθα θέματα: πρώτον, τις συνθήκες εργασίας: μεταξύ των άλλων, οργάνωση της εργασίας, 

θέματα σχετικά με το χρόνο εργασίας, ευελιξία, παρακολούθηση των αλλαγών στις συνθήκες εργασίας. Δεύ-

τερον, τις συνθήκες διαβίωσης: θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών, μεταξύ 

των άλλων η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η παροχή δημόσιων κοινωνικών υ-

πηρεσιών και η προώθηση της ένταξης στην απασχόληση. Τρίτον, τις εργασιακές σχέσεις: βιομηχανικές αλ-

λαγές και αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

ευρωπαϊκή διάσταση των εργασιακών σχέσεων. Στην Ελλάδα το Eurofound συνεργάζεται αποκλειστικά με το 

ΙΝΕ ΓΣΕΕ Το Eurofound διαθέτει ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών Παρατηρητηρίων των εργασιακών σχέσεων και 

των πολιτικών απασχόλησης: European Industrial Observatory (EIRO) http://www.eurofound.europa.eu/eiro/,  

European Working Conditions Observatory (EWCO) http://www.eurofound.europa.eu/ewco/  and the 

European Restructuring Monitor (ERM)  www.eurofound.europa.eu/emcc  

 

Πεδία Παρέμβασης: Κράτη Μέλη, Φορείς Πολιτικών Απασχόλησης, Κοινωνικοί Εταίροι 

 

http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/
http://www.eurofound.europa.eu/emcc


92 

 

 

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία της Εργασίας 

 

Θεσμική Υπόσταση: Αποκεντρωμένος Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Έτος Ίδρυσης: 1994 

 

Ιστοσελίδα: https://osha.europa.eu 

 

Περιγραφή: Η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία αποτελεί βασικό στόχο 

της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και των πολιτικών απασχόλησης. Ταυτόχρονα το εύρος και η ποικιλία 

των θεμάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) που απασχολούν την Ευρώπη υπερβαίνουν τους 

πόρους και τις ειδικές γνώσεις ενός μόνου κράτους μέλους ή οργανισμού. Αυτός είναι και ο λόγος ίδρυσης 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: να συγκεντρώνει και να διαδί-

δει το μεγάλο εύρος γνώσεων και πληροφοριών στην Ευρώπη σε θέματα που αφορούν την ΕΑΥ, ιδίως σε 

σχέση με τις καλές πρακτικές πρόληψης. 

 

Αρμοδιότητες: Ο ρόλος του οργανισμού είναι καταλυτικός σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την ανάλυση 

και τη διάχυση των πληροφοριών για τη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην Ευρώπη. 

Εκτός από την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου δικτυακών τόπων για την ασφάλεια και την υγεία, ο 

οργανισμός διεξάγει εκστρατείες και αναπτύσσει ένα δυναμικό πρόγραμμα εκδόσεων, το οποίο περιλαμβάνει 

από ειδικές ενημερωτικές εκθέσεις έως τεχνικά δελτία που καλύπτουν μεγάλο εύρος ζητημάτων ΕΑΥ. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κράτη Μέλη, Επιχειρήσεις, Εργαζόμενοι  

https://osha.europa.eu/
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Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

Θεσμική Υπόσταση: Αποκεντρωμένος Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Ιστοσελίδα: http://www.cedefop.europa.eu 

 

Περιγραφή: Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης συνεργάζεται 

στενά με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, εκπροσώπους εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, ερευ-

νητές και επαγγελματίες, παρέχοντας τα πλέον πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τις εξελίξεις στην ΕΕΚ και δί-

νοντας την ευκαιρία για διάλογο σε θέματα πολιτικής. 

 

Αρμοδιότητες: να παρέχει τεχνικές συμβουλές και προτάσεις πολιτικής, να καλύπτει γνωστικά κενά και 

να εντοπίζει τάσεις και προκλήσεις, να αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπουδαιότητα της ΕΕΚ, 

να φέρνει σε επαφή πολιτικούς ιθύνοντες, κοινωνικούς εταίρους, ερευνητές και εκπροσώπους επαγγελματι-

κών κλάδων για τον εντοπισμό τρόπων βελτίωσης των πολιτικών, να στηρίζει κοινές ευρωπαϊκές προσεγγί-

σεις, αρχές και εργαλεία για τη βελτίωση της ΕΕΚ. 

Μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες 2012-14: στήριξη του εκσυγχρονισμού των συστημάτων ΕΕΚ, προώ-

θηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης ενηλίκων και της μάθησης στον χώρο εργασίας και 

ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες 

 

Το Cedefop έχει τη βάση του στη Θεσσαλονίκη (Πυλέα). 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κράτη Μέλη, Φορείς Πολιτικών Απασχόλησης, Φορείς και Κέντρα Επαγγελματι-

κής Κατάρτισης 

http://www.cedefop.europa.eu/
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Εθνικοί Φορείς Πολιτικών Απασχόλησης 
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Γενική Διεύθυνση Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ  

 

Ιστοσελίδα: http://www.ypakp.gr/ 

 

 

Περιγραφή: Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με α-

ντικείμενο την προώθηση της απασχόλησης και της ένταξης στην απασχόληση. 

 

Αρμοδιότητες: Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εφαρμογή και Εποπτεία προγραμμάτων πολιτικών απασχόλη-

σης και πολιτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

πρόσβασης. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άνεργοι, Αποκλεισμένοι από την Αγορά Εργασίας 
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Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας 

 

Έτος Ίδρυσης: 1999 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ypakp.gr 

 

Περιγραφή: Το Σ.ΕΠ.Ε. έχει ως έργο: Πρώτον, την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων 

της εργατικής νομοθεσίας. Δεύτερον, την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη των περιπτώσεων παράβασης της 

εργατικής νομοθεσίας και παράνομης απασχόλησης, καθώς και την έρευνα για την ασφαλιστική κάλυψη των 

εργαζομένων. Τρίτον, την παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των δια-

τάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 

 

Αρμοδιότητες: Πρώτον, Να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Να προβαί-

νει σε ελέγχους, μετρήσεις, δειγματοληψίες και έρευνες για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις της ερ-

γατικής νομοθεσίας. Να ερευνά τα αίτια των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών ατυχημάτων και των ε-

παγγελματικών ασθενειών. Να εξετάζει τις υποβαλλόμενες καταγγελίες και αιτήματα εργαζομένων. Σημειώ-

νεται ότι οι καταγγελίες υποβάλλονται γραπτά ή προφορικά, επώνυμα ή ανώνυμα. Να επιβάλλει στους παρα-

βάτες διοικητικές κυρώσεις ή να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για επιβολή ποινικών κυρώσεων. Να παρεμβαί-

νει συμφιλιωτικά για την επίλυση των ατομικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας. Το ΣΕΠΕ διαρθρώνεται 

σε κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. 

 

http://www.ypakp.gr/
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Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ  

 

Έτος Ίδρυσης: 1969 

 

Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr 

 

Περιγραφή: Ο Ο.Α.Ε.Δ. εδράζεται σε τρεις πυλώνες λειτουργίας: α) την προώθηση στην απασχόληση, 

β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 

Αρμοδιότητες: Προώθηση της Απασχόλησης, με προγράμματα μείωσης α) του μισθολογικού κόστους 

εργασίας, β) του μη μισθολογικού κόστους εργασίας μέσω της επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών, 

διευκολύνοντας τη μετάβαση στην εργασία, με έμφαση στις Τομείς που πλήττονται περισσότερο από την α-

νεργία, καθώς και σε ευάλωτες πληθυσμιακές Τομείς. Συνεργασία με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς σε το-

πικά προγράμματα απασχόλησης με κεντρικό ρόλο των Κ.Π.Α.2 του Ο.Α.Ε.Δ. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής. 

Προώθηση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων με παράλληλο στόχο τη διατήρηση της 

απασχόλησης. Θεσμός Μαθητείας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) στο σύνολο του εκπαιδευτικού 

έργου του ΟΑΕΔ. Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών. Σύζευξη Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας με την 

υποστήριξη εργασιακών συμβούλων αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω της νέας διαδικτυακής πύλης (portal) του 

Οργανισμού. Δίκτυο EURES για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο 

ΟΑΕΔ αποτελείται: α) από την κεντρική διοίκηση: 1) Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού 2) Γενική Δι-

εύθυνση Υποστήριξης 3) Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης β) από τις Περιφε-

ρειακές Διευθύνσεις γ) από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ2)  δ) 6 Γραφεία Εργασίας Ειδι-

κών Κοινωνικών Ομάδων ε) από τις Μονάδες Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Επαγγελματικές Σχολές Μαθη-

τείας-ΙΕΚ ΟΑΕΔ-ΚΕΚ ΟΑΕΔ) 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άνεργοι, Καταρτιζόμενοι 

http://www.oaed.gr/
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Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2011  

(μετά από συγχώνευση των εταιρειών Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. και Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ε-

ρευνητική Πληροφορική Α.Ε. 

 

Ιστοσελίδα: http://www.eiead.gr 

 

Περιγραφή: Αποστολή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι η παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προς το Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοις και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικώς με τις πολιτικές, τις οποίες σχεδιάζει και εφαρμό-

ζει, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το εποπτεύον Υπουργείο, και η στήριξη των δράσεων και των 

πολιτικών του Υπουργείου με εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές που αναπτύσσονται, συγκροτούνται και είναι 

διαθέσιμα από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη στα εξειδικευμένα θέματα στα οποία κα-

λείται να συμβάλει, σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο. 

 

Αρμοδιότητες: παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το εποπτεύον Υπουργείο. Στήριξη των δράσεων και 

των πολιτικών του Υπουργείου με εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές που αναπτύσσονται, συγκροτούνται και 

είναι διαθέσιμα από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Εκπόνηση μελετών και πλαισίων εφαρμογής στα θέματα αρμοδιότητάς 

του. Εκπόνηση και η έκδοση της Εθνικής Ετήσιας Έκθεσης για την Αγορά Εργασίας και την Απασχόληση 

στην Ελλάδα. Προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης για το ανθρώπινο δυναμι-

κό της χώρας σε σχέση με τις εθνικές πολιτικές απασχόλησης. Ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή και την 

προώθηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Σχεδιασμός και η εκτέλεση 

δράσεων κατάρτισης και επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και η υλοποίηση ειδικών προγραμμά-

των κατάρτισης για ευπαθείς κοινωνικά Τομείς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Επαγγελματική 

Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Υπουργείο Εργασίας, Φορείς Πολιτικών Απασχόλησης 

http://www.eiead.gr/
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Οργανώσεις Εργοδοτών και Εργαζομένων 
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Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδος (ΓΣΕΕ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Τριτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση 

 

Έτος Ίδρυσης: 1918 

 

Ιστοσελίδα: http://www.gsee.gr/ 

 

Περιγραφή:  Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) είναι η τριτοβάθμια οργάνωση του Συνδικα-

λιστικού κινήματος της χώρας μας, στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις. Η ΓΣΕΕ 

υπογράφει εκπροσωπώντας την πλευρά της εργασίας την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.  

Ιδρύθηκε το 1918 και έχει ως μέλη της 157 δευτεροβάθμιες οργανώσεις (ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα), 

οι οποίες εκπροσωπούν περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας 

(μισθωτή εργασία). 

 

Αρμοδιότητες: Η ΓΣΕΕ συνδέει και συνθέτει τους στόχους και τις δράσεις των εργατικών συνδικάτων, 

τα οποία αγωνιζόμαστε να είναι :μαζικά (να στοχεύουν να εντάξουν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εργαζομέ-

νων), ταξικά (να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των δυνάμεων της εργασίας), πολιτικοποιημένα (να έχουν 

συνείδηση των ευρύτερων αναγκών της οικονομίας και της κοινωνίας χωρίς κομματική χειραγώγηση) και 

αυτόνομα, σε ότι αφορά τη στρατηγική, λειτουργία και δράση τους. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Εργαζόμενοι Ιδιωτικού Τομέα 

http://www.gsee.gr/
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Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Τριτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση των Δημοσίων Υπαλλήλων 

 

Έτος Ίδρυσης: 1926 

 

Ιστοσελίδα: http://adedy.gr/ 

 

Περιγραφή: Η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδας, έχει μακρό-

χρονη και αρκετά σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος της πατρίδας μας. Συ-

μπυκνώνει την πείρα, τις αποφάσεις των ομοσπονδιών μελών της, των σωματείων, των Ελλήνων δημοσίων 

υπαλλήλων. Κατευθύνει τους κοινωνικούς αγώνες για τη βελτίωση της θέσης τους, για καθιέρωση δημοκρατι-

κών θεσμών, για καλύτερη παροχή υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση. 

 

Αρμοδιότητες: Η βελτίωση, ο εκδημοκρατισμός, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της λειτουργίας 

της κρατικής μηχανής και της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος του λαού και του τόπου. Η σφυρηλάτηση της 

ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της και ο συντονισμός της δράσης τους για την διασφάλιση, 

την προστασία και την προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτι-

κών και γενικότερων συμφερόντων των Εργαζομένων στο Δημόσιο και την υπεράσπισή τους απέναντι σε κά-

θε αυθαιρεσία της εξουσίας. Η συνεχής προσπάθεια και ο συντονισμένος αγώνας για την διερεύνηση της συμ-

μετοχής των Εργαζομένων στο Δημόσιο στο εθνικό εισόδημα, στην κατεύθυνση της εμπέδωσης της κοινωνι-

κής δικαιοσύνης, κ.α.. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Εργαζόμενοι Δημοσίου Τομέα 

http://adedy.gr/
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Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Τριτοβάθμια Πανελλαδική Οργάνωση Εργοδοτών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

 

Έτος Ίδρυσης: 1919 

 

Ιστοσελίδα: http://www.gsevee.gr/ 

 

Περιγραφή: Αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο των Επαγγελματιών, Βιοτε-

χνών και Εμπόρων όλης της χώρας. Δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, 

οικονομικών,  πολιτιστικών και κοινωνικών γενικότερα συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών 

(ΜΜΕ). 

 

Αρμοδιότητες: Αντιπροσωπεύει το ουσιαστικότερο κομμάτι του οικονομικού ιστού της χώρας, των Μι-

κρομεσαίων επιχειρηματιών. Η προστασία των συμφερόντων τους – οικονομικών, επαγγελματικών, κοινωνι-

κών, ασφαλιστικών και πολιτιστικών – είναι μείζονος σημασίας και αποτελεί τον βασικό στόχο της ΓΣΕΒΕΕ. 

Κύρια επιδίωξη της Γενικής Συνομοσπονδίας είναι να προασπίζεται, να διεκδικεί, να προαγάγει και να δια-

σφαλίζει αυτά τα συμφέροντα, όπως εκείνα ανακύπτουν και μεταλλάσσονται στο περιβάλλον που δραστηριο-

ποιούνται και αναπτύσσονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 

http://www.gsevee.gr/
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Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 

 

Θεσμική Υπόσταση: Τριτοβάθμια Οργάνωση Εκπροσώπησης του Ελληνικού Εμπορίου 

 

Έτος Ίδρυσης: 1961 

 

Ιστοσελίδα: www.esee.gr   

 

Περιγραφή: H Eθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) είναι η τριτοβάθμια οργάνωση εκπρο-

σώπησης του ελληνικού εμπορίου, η οποία εκπροσωπεί το ελληνικό εμπόριο σε πανελλαδική κλίμακα και σε 

διεθνές επίπεδο. 

 

Αρμοδιότητες: Επιδίωξη της Ε.Σ.Ε.Ε. είναι η προάσπιση των συμφερόντων των μελών της, η ανάδειξη 

της μεγάλης συνεισφοράς και σημασίας του εμπορίου στην εθνική οικονομία, αλλά και του ρόλου που δια-

δραματίζει στις νέες συνθήκες διεθνοποίησης της οικονομίας ως βασικός πυλώνας της παραγωγικής διαδικα-

σίας. Ε.Σ.Ε.Ε. διαδραματίζει θεσμικό ρόλο στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Συμμετέχει ως ισότιμος 

κοινωνικός εταίρος στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς επίσης και στις επιμέρους κλα-

δικές συμβάσεις. Συμμετέχει στην οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και σε πλήθος θεσμικών οργά-

νων, συμβάλλοντας, έτσι, στη διαμόρφωση υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κλάδος Εμπορίου 

http://www.esee.gr
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Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ειδ. Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περι-

βάλλοντος, Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Τριτοβάθμια Πανελλαδική Οργάνωση Εργοδοτών//Οργανισμός Εκπροσώπησης 

των Επιχειρήσεων και των Βιομηχανιών 

 

Έτος Ίδρυσης: 1907 

 

Ιστοσελίδα: http://www.sev.org.gr/ 

 

Περιγραφή: Ο ΣΕΒ αποτελεί τον κατεξοχήν θεσμικό εκπρόσωπο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των 

πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων . Είναι η συλλογική έκφραση των μεγάλων κυρίως επιχειρήσεων και των βιο-

μηχανιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αποτελεί θεσμικά κατοχυρωμένο κοινωνικό εταίρο ο οποίος 

συμμετέχει ενεργά στον κοινωνικό διάλογο και συνυπογράφει την Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

 

Αρμοδιότητες:  Ο ΣΕΒ εκπροσωπεί συλλογικά τις επιχειρήσεις-μέλη του στις σχέσεις τους με τους άλλους 

κοινωνικούς εταίρους καθώς και με το Κράτος. Συμμετέχει στο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και 

αποφάσεων για τις εργασιακές σχέσεις. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων και των πολιτι-

κών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές απασχόλησης κ.α. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Εργοδότες, Επιχειρηματίες, Βιομήχανοι. 

http://www.sev.org.gr/
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ΜΚΟ Πολιτικών Απασχόλησης 
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Εργάνη 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1991 

 

Ιστοσελίδα: http://ergani.gr  

 

Περιγραφή: Η Εργάνη έχει σαν στόχο έχει την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρημα-

τικότητας και την υποστήριξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

 

Αρμοδιότητες: Το Κέντρο Εργάνη υποστηρίζει γυναίκες που θέλουν: Να ενταχθούν ή να επανενταχθούν 

στην αγορά εργασίας. Να βελτιώσουν την εργασιακή τους θέση. Να δημιουργήσουν ή να βελτιώσουν τη δική 

τους επιχείρηση. Να συνεταιριστούν ή να εξελίξουν τον ήδη υπάρχων συνεταιρισμό τους. Να εξοικειωθούν με 

τη σύγχρονη τεχνολογία και να την αξιοποιήσουν. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Γυναίκες Παραγωγικής Ηλικίας, Άνεργες 

http://ergani.gr/
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Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας  (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

 

Έτος Ίδρυσης: 1992 

 

Ιστοσελίδα: http://www.elinyae.gr 

 

Περιγραφή: Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε  ασχολείται με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτη-

ση της πολιτικής για την Υγεία, την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στην Ελλάδα. 

 

Αρμοδιότητες: Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η επεξεργασία, η ανάλυση και έρευνα των βλαπτικών πα-

ραγόντων ή και καταστάσεων του εργασιακού περιβάλλοντος και των επιπτώσεών τους στην Υγεία, την Υ-

γιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων. Η επεξεργασία ρυθμίσεων, κανονισμών και σχετικής νομοθεσίας. Η 

παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εμπειριών, η προώθηση της τεκμηρίωσης των σχετικών ζητημά-

των. Η προώθηση της πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μερών στα θέματα Υγιεινής και Α-

σφάλειας των εργαζομένων. Η συνεισφορά στην διερεύνηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύ-

πτουν από την αλληλεπίδραση εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος καθώς και από τους γενικότερους 

όρους διαβίωσης και εργασίας. Η μελέτη πιθανών επιπτώσεων στην Υγεία των εργαζομένων λόγω της εφαρ-

μογής νέας τεχνολογίας και μεθόδων πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Η παροχή υπηρεσιών Εμπει-

ρογνώμονα σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων αν ζητηθεί από ένα εκ των μερών 

(εργοδότες- εργαζόμενοι). 

 

Τομείς Παρέμβασης: Εργαζόμενοι Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 

http://www.elinyae.gr/


108 

 

 

 

Ένωση Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης (ΕΝΙΔΕΑ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Μη Κερδοσκοπική Ένωση 

 

Έτος Ίδρυσης: 2002 

 

Ιστοσελίδα: http://www.enidea.gr  

 

Περιγραφή: Η ΕΝΙΔΕΑ, είναι μία μη κερδοσκοπική Ένωση η οποία αποβλέπει στην παροχή αλληλοβο-

ήθειας στις εταιρείες μέλη της. Η βοήθεια αφορά την πληρέστερη ενημέρωση των μελών σε θέματα Νομοθε-

σίας, Αγοράς Εργασίας, Τεχνογνωσίας σχετικά με το Ανθρώπινο Δυναμικό, ώστε να μπορούν ν’ αναβαθμί-

σουν τις υπηρεσίες τους και να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητές τους. Για το σκοπό αυτό μπορεί να 

διοργανώνει ενδεικτικά ενημερωτικά σεμινάρια, γεύματα εργασίας και εργαστήρια (στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό) συνεργαζόμενη με άλλους φορείς (δημόσιους ή και ιδιωτικούς). 

 

Αρμοδιότητες: Συνεργασία με κρατικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους καθώς και οργανισμούς του ε-

ξωτερικού, με στόχο: Την ανάδειξη του ρόλου της προσωρινής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία. Την 

αύξηση της διείσδυσης της προσωρινής απασχόλησης μέσω αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας. Την καταπολέ-

μηση της ανεργίας μέσω της προσωρινής απασχόλησης. Τη μείωση της αδήλωτης εργασίας. Τη διαμόρφωση, 

εφαρμογή και διάδοση καλών πρακτικών σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης στη χώρα 

μας. Εταιρείες Μέλη: Adecco, ICAP, In Group, ISS Human Resources, Kluh Human Resources, Manpower, 

Optimal Business Action, Randstad, Trenkwalder Job Centers. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ιδιωτικοί Φορείς Απασχόλησης 

http://www.enidea.gr/
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Φορείς Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 

 

 

 

Την ευθύνη του Συντονισμού για το πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής είχαν αρχικά οι Μαρία Καλλιμάνη 

(Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) 

και Γιάννης Πέτσας (Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστή-

μιο Πελοποννήσου). Την Τελική Ευθύνη Συντονισμού ανέλαβε ο Γιάννης Πέτσας ενώ, στη χαρτογράφηση 

συνέβαλλαν οι Άρης Κολλιντζογιαννάκης (Κάτοχος ΜΔΕ «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό» του Τμή-

ματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) Εύη Κασκέτη (Κάτοχος 

ΜΔΕ «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πα-

νεπιστήμιο Πελοποννήσου) Ειρήνη Παγίδα (Πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) και Άννα Αθανασιάδου (Φιλόλογος και Πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής 

και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). 
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Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης  

 

Θεσμική Υπόσταση: Όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Έτος Ίδρυσης: 1975 

 

Ιστοσελίδα: http://www.cedefop.europa.eu/ 

 

Περιγραφή: Η αποστολή του Cedefop είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών για 

την ΕΕΚ και συμβάλλει στην εφαρμογή τους.  

 

Αρμοδιότητες: Στρατηγικός στόχος του Cedefop είναι να «ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία και την υπο-

στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή πολιτικών για μια ελκυστική ΕΕΚ που προωθεί την αριστεία και την κοινωνική ένταξη. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Μη Τυπική Εκπαίδευση, Πολιτικές Κατάρτισης 
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Εκπαίδευση Ενηλίκων  

 

Θεσμική Υπόσταση: Ευρωπαϊκή ΜΚΟ  

 

Έτος Ίδρυσης: 1953 

 

Ιστοσελίδα:  http://www.eaea.org/en  

 

Περιγραφή: Η  EAEA είναι μια ευρωπαϊκή ΜΚΟ, σκοπός της οποίας είναι να συνδέσει και να εκπροσωπεί 

τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που εμπλέκονται άμεσα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αρχικά  ήταν γνωστή ως το 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Η EAEA ιδρύθηκε το 1953 από εκπροσώπους διάφορων ευρω-

παϊκών χωρών.  

 

Αρμοδιότητες: Η EAEA προωθεί την εκπαίδευση ενηλίκων και την πρόσβαση και τη συμμετοχή στη μη τυ-

πική εκπαίδευση ενηλίκων για όλους, ιδιαίτερα για ομάδες που υποεκπροσωπούνται.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Μη Τυπική Εκπαίδευση, Πολιτικές Κατάρτισης, Εκπαίδευση Ενηλίκων 

http://www.eaea.org/en
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Εθνικοί Φορείς Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
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Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού Πολιτικών 

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2015 

 

Ιστοσελίδα: http://goo.gl/7hoOgn 

 

Περιγραφή: Το Τμήμα Συντονισμού και Προγραμματισμού Πολιτικών ανήκει στη Διεύθυνση Στρατη-

γικού Σχεδιασμού και Συντονισμού. 

 

Αρμοδιότητες: Το Τμήμα Συντονισμού και Προγραμματισμού Πολιτικών είναι αρμόδιο για την εφαρ-

μογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υ-

πηρεσιών και του προσωπικού του Υπουργείου, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τη 

διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών, το συντονισμό κατάρτισης και επανακαθο-

ρισμού στόχων και δεικτών των υπηρεσιών του Υπουργείου και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

δράσεων και πολιτικών του, τον προσδιορισμό δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και 

ποιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3230/2004, τη μέριμνα για την πιστοποίηση και αυτοαξιολόγηση 

των δομών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για 

την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης στις διοικητικές και εκπαιδευτικές δομές, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ΙSO), την εφαρμογή 

πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυ-

τό, τη σύνταξη του ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Υπουργείου, καθώς και το συντονισμό και την παρα-

κολούθηση της πορείας υλοποίησης των δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, και το 

σχεδιασμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποκεντρωμένης και τοπικής διάστασης των δράσεων 

του Υπουργείου για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Εκπαιδευτική Πολιτική, Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Τμήματα Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων 

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2015 

 

Ιστοσελίδα: http://goo.gl/NkFCJD 

 

Περιγραφή: Τα Τμήματα Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων ανήκουν στις Διεύθυνση Σπουδών, 

Προγραμμάτων και Οργάνωσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). 

 

Αρμοδιότητες: Τα Τμήματα Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων είναι αρμόδια για:  

την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών όλων των Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν από την ε-

φαρμογή τους σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την κατάρτιση αποφάσεων για τη 

συγκρότηση ειδικών επιστημονικών ομάδων για την αξιολόγηση των διδακτικών βιβλίων και εκπαιδευτικού 

υλικού για τη δεύτερη ξένη γλώσσα, 

την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε θέματα σπουδών στους Σχολικούς Συμβούλους, 

την εποπτεία της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών, των Ωρολογίων Προγραμμάτων και το χειρισμό 

των θεμάτων που αφορούν στην έγκριση του διδακτικού υλικού, κ.α. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  
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Τμήματα Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής 

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2015 

 

Ιστοσελίδα: http://goo.gl/N8yKmf 

 

Περιγραφή: Τα Τμήματα Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής ανήκουν στις Διευθύνσεις Σπου-

δών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες αποτελούν 

Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Αρμοδιότητες: Τα Τμήματα Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια 

σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, 

για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, καθώς και δράσεων για την υποστήριξη 

μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την Ανάπτυξη του θεσμού της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, την επαφή των μαθητών με θέματα διατροφής, κυκλοφοριακής αγωγής, υγιεινής, διαπροσωπι-

κών σχέσεων, ψυχικής υγείας, σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, εθελοντισμού, πρόληψης και αντιμετώπισης 

εκτάκτων καταστάσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, καταστάσεων διαμονής και εργασίας, περιβάλλοντος και 

υγείας, κατανάλωσης και υγείας, ισότητας των δύο φύλων, αγωγής καταναλωτή και συμβουλευτικών σταθ-

μών νέων.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  
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Τμήμα Σπουδών και Εφαρμογής Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2015 

 

Ιστοσελίδα: http://goo.gl/6idP2T 

 

Περιγραφή: Το Τμήμα Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης ανήκει στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που αποτελεί τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης 

Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Αρμοδιότητες: Το Τμήμα Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών και 

τον χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαι-

δευτικής Πολιτικής, την κατάρτιση αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κά-

θε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων στις εκπαιδευτικές μονάδες της Δημόσιας και Ιδιωτικής Επαγγελ-

ματικής Εκπαίδευσης, τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες που παρέ-

χουν επαγγελματική εκπαίδευση  

 

Τομείς Παρέμβασης: Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση  
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Τμήμα Υποστηρικτικών Μέσων και Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και Προστασίας 

Δικαιωμάτων Μαθητών με Αναπηρία 

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2015 

 

Ιστοσελίδα: http://goo.gl/Syyzws 

 

Περιγραφή: Το Τμήμα Σπουδών, Υποστηρικτικών Μέσων και Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και 

προστασίας Δικαιωμάτων μαθητών με αναπηρία” ανήκει στη  Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η 

οποία αποτελεί τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Αρμοδιότητες: Το Τμήμα Α΄ Σπουδών, Υποστηρικτικών Μέσων και Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης 

και Προστασίας Δικαιωμάτων Μαθητών με Αναπηρία είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση ειδικών επιστημονι-

κών ομάδων για την έγκριση προτεινόμενων προγραμμάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων και κάθε είδους εκ-

παιδευτικού υλικού και μέσων, καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων προγραμμάτων αντισταθμιστικής 

εκπαίδευσης, διαπολιτισμικής αγωγής και αποφυγής της σχολικής βίας καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικού 

– παιδαγωγικού υλικού και μέσων άλλων φορέων, την εισήγηση για την έκδοση αναλυτικών και Ωρολογίων 

Προγραμμάτων Σπουδών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τα θέματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης του προσωπικού όλων των κλάδων της ειδικής εκπαίδευσης  

 

Τομείς Παρέμβασης: Ειδική Αγωγή 
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Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) Δικαιωμάτων Μαθητών με Αναπηρί 

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2008 

 

Ιστοσελίδα: http://www.gsae.edu.gr/el/  

 

Περιγραφή: Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων, είναι ο Επιτελικός Φορέας Δια Βίου Μάθησης στην χώρα. Σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 η 

Γ.Γ.Δ.Β.Μ. έχει ως αποστολή να σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της διά βίου μάθησης, να διαμορφώνει τους 

σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα και να εποπτεύει την εφαρμογή του.   

 

Αρμοδιότητες: Εποπτεύει και διαχειρίζεται τα συστήματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης,καθώς και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Μη Τυπική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων 

http://www.gsae.edu.gr/el/
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Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2011 

 

Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr/  

 

Περιγραφή: Tο ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» συστάθηκε με την συγχώνευση δια 

απορροφήσεως του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΙΔΕΚΕ) και του ΙΝΣΤΙ-

ΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ από το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΕΙΝ) σε ενιαίο φορέα, που εποπτεύεται από 

τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  βάσει της ΚΥΑ 127175/Η (ΦΕΚ Β2508/4-11-2011).  

 

Αρμοδιότητες: Έχει ως σκοπό του την υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων (α) την Δια Βίου 

Μάθηση, τη Νέα Γενιά, με έμφαση τη στήριξη των νέων στη σταδιοδρομία τους, την ανάδειξη και τη στήριξη 

της νεανικής καινοτομίας, τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη μαθητική 

και φοιτητική μέριμνα. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Μη Τυπική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Πολιτικές Κατάρτισης  

http://www.inedivim.gr/
http://www.ideke.edu.gr/
http://www.ify.gr/
http://www.ify.gr/
http://www.ein.gr/
http://www.inedivim.gr/attachments/article/7/fek-b-2508-4-11-2011.pdf%20
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Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2011 

 

Ιστοσελίδα: http://www.eoppep.gr/index.php/el/  

 

Περιγραφή: Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι επιτελικός φορέας διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθη-

σης. Αναπτύσσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης 

(αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων) και παρέχει την 

επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στη 

χώρα μας.  

 

Αρμοδιότητες: Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στοχεύει στη διασφάλιση και αναβάθμιση της Ποιότητας: στην παροχή 

της μη-τυπικής εκπαίδευσης: πιστοποιημένοι Φορείς και Δομές που υλοποιούν Προγράμματα μη-

τυπικής εκπαίδευσης με πιστοποιημένες προδιαγραφές, βάσει πιστοποιημένων Επαγγελματικών Περιγραμμά-

των, και στα οποία διδάσκουν πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με τη στήριξη πιστοποιημένων Στελε-

χών Συνοδευτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) για τα άτομα κοινωνικά ευπαθών ομάδων, στα αποτελέσματα της μά-

θησης: πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσω μη -τυπικής και άτυπης 

μαθησιακής διαδρομής, στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής: υ-

πηρεσίες και εργαλεία διά βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας και σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, με 

αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, ανάπτυξη μηχανισμών δικτύωσης 

και αναβάθμισης υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής, εξατομικευμένες υπηρε-

σίες σε ευρύ φάσμα πληθυσμού. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Μη Τυπική Εκπαίδευση, Πολιτικές Κατάρτισης, Επαγγελματικός Προσανατολι-

σμός  

http://www.eoppep.gr/index.php/el/
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Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2011 

 

Ιστοσελίδα: http://www.iep.edu.gr 

 

Περιγραφή: Το ΙΕΠ έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων τα οποία αφο-

ρούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθ-

μια Εκπαίδευση, καθώς και τη διαρκή και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαι-

δευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.  Είναι ΝΠΙΔ και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  

 

Αρμοδιότητες: Γνωμοδότηση σε θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Διερεύνηση και Εντοπισμός σε ε-

ρευνητικές ή πειραματικές δραστηριότητες διαφορετικών φορέων σε θέματα εκπαίδευσης, μελέτη θεμάτων 

που άπτονται της σχολικής ζωής και των σχολικών μονάδων, υλοποίηση υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δρά-

σεων. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Εκπαιδευτική Πολιτική Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

http://www.iep.edu.gr/
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Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΑΕΙ—ΑΤΕΙ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

 

Περιγραφή: Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: Τον πανεπιστημιακό το-

μέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και την Σχολή Καλών Τεχνών, και τον τεχνολογι-

κό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή 

Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 

 

Αρμοδιότητες: Παραγωγή και Μετάδοση Γνώσης, Διαμόρφωση Υπεύθυνων Πολιτών, Συνεργασία με 

άλλα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Ανταπόκριση στην αντιμετώπιση κοινωνικών, πολιτιστικών, 

μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 

και της κοινωνικής συνοχής. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα 
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Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

(ΑΔΙΠ) 

 
Θεσμική Υπόσταση: Εποπτική και Συντονιστική Αρχή 

 

Έτος Ίδρυσης: 2005 

 

Ιστοσελίδα: http://www.hqaa.gr/  

 

Περιγραφή: Η ΑΔΙΠ έχει ως αποστολή την υποστήριξη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην 

πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του παρεχό-

μενου έργου τους, την εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών, την προαγωγή της έρευνας σε συναφή ζη-

τήματα και την ενημέρωση της Πολιτείας και των ιδρυμάτων για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις 

στον τομέα αυτόν. Η Α.ΔΙ.Π. είναι εξ ορισμού ένα πολυμελές, ανεξάρτητο θεσμικό όργανο που απαρτίζεται 

από ανώτατους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι προτείνονται από τα ίδια τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαί-

δευσης και καλύπτουν το ευρύ φάσμα των επιστημών και τεχνολογιών που θεραπεύει η Ανώτατη Εκπαίδευ-

ση στη χώρα μας. Εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της. 

 

Αρμοδιότητες: Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την 

αποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους φορείς. Την επιστημονική υπηρεσία της Αρχής απο-

τελεί το Κέντρο Μελετών και Ερευνών, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης. Το Κέντρο Μελετών και 

Ερευνών συγκεντρώνει στοιχεία, τηρεί βάσεις δεδομένων, διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες, δημοσιεύει εκ-

θέσεις και οργανώνει επιστημονικές ημερίδες και διεθνή συνέδρια για θέματα σχετικά με την αποστολή της 

Αρχής. Οι δραστηριότητες του Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής, ύστερα από εισή-

γηση του διευθυντή του Κέντρου, η οποία διατυπώνεται σε συνεργασία με τον γενικό διευθυντή της Αρχής. 

Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο της Αρχής την ε-

τήσια έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση που υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 67. Επιπλέον, 

η ΑΔΙΠ συνάπτει συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού με τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων για τις δραστηριότητες και τους στόχους της. Επίσης, η Αρχή συντάσσει και υποβάλλει στον 

Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ανώτατη Εκπαίδευση 

http://www.hqaa.gr/
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Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) 

 

Έτος Ίδρυσης: 2005 

 

 

Περιγραφή: Η ΜΟ.ΔΙ.Π αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου το 

οποίο, μέσα από το συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών 

μονάδων του Ιδρύματος, συγκεντρώνει πολύτιμες πληροφορίες για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του Πανε-

πιστημίου, για τις ελλείψεις και τις αναγκαιότητες και εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές με γνώμονα τη δια-

σφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών στους φοιτητές του, το ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και 

στην ευρύτερη κοινωνία. 

 

Αρμοδιότητες: Μέσα στις αρμοδιότητες του ΜΟ.ΔΙ.Π είναι   η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

και του ερευνητικού έργου,  η βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ -

πρωτίστως προς τους φοιτητές, αλλά και προς όλο το προσωπικό, Καθηγητές, διοικητικό κλπ. Επιπλέον, η 

βελτίωση της ποιότητας εργασίας και διαβίωσης στο ΑΠΘ και η ανάδειξη του έργου που συντελείται στο 

ΑΠΘ, στην κοινωνία και στην πολιτική ηγεσία, αλλά και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Ανώτατη Εκπαίδευση 
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Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 

 

Έτος Ίδρυσης: 2000 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr/index.php/sde  

 

 

Περιγραφή: Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο δημόσιο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλί-

κων. Το πρόγραμμα σπουδών διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, 

τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος 

είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή φοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Τα Σ.Δ.Ε. 

στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2525/97 στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγμένες 

αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2000 μέχρι σήμερα ιδρύθηκαν 58 ΣΔΕ σε όλη τη χώρα όπως και αρ-

κετά παραρτήματα (τμήματα εκτός έδρας). Οκτώ Σχολεία λειτουργούν μέσα σε σωφρονιστικά καταστήματα. 

Στα ΣΔΕ το προσωπικό αποτελείται από τον διευθυντή, τον υποδιευθυντή, τους εκπαιδευτικούς, τον σύμβου-

λο σταδιοδρομίας, τον παιδαγωγικό σύμβουλο, τον σύμβουλο ψυχολόγο και τους διοικητικούς υπαλλήλους. 

Αρμοδιότητες: Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προτάθηκε στο 

πλαίσιο της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση των 

εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθη-

ση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και, τέλος, η πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας.  

Ομάδες Παρέμβασης: Μη Τυπική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων 
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Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) 

 

Έτος Ίδρυσης: 1992 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Ιστοσελίδα: Χάρτες Δ.Ι.Ε.Κ. Επικράτειας - Διοικητικής Περιφέρειας 

http://www.gsae.edu.gr/en/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/diekpinakas/

xartisdiek 

 

 

Περιγραφή: Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών 

αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου. Η λειτουργία των Δημοσίων 

Ι.Ε.Κ. εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και 

την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου. Από τις 30.6.2013, τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. μεταφέρονται στις Πε-

ριφέρειες. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας τους θα ανήκει στις Περιφέρειες, ενώ η αρμοδιότη-

τα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού τους πλαισίου παραμένει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου 

Μάθησης. 

Αρμοδιότητες: Οι κύριοι στόχοι των Ι.Ε.Κ. είναι η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης στους καταρτι-

ζόμενους, η εξασφάλιση των κατάλληλων προσόντων (ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα) μέσω της πα-

ροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, η διευκόλυνση της επαγγελματι-

κής ένταξης στη κοινωνία και η εξασφάλιση της προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγι-

κής διαδικασίας 

 

Τομείς Παρέμβασης: Εκπαιδευτική Κατάρτιση 

http://www.gsae.edu.gr/en/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/diekpinakas/xartisdiek
http://www.gsae.edu.gr/en/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/diekpinakas/xartisdiek
http://www.gsae.edu.gr/en/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/diekpinakas/xartisdiek
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Φορείς Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 

 

 

 

 

Την ευθύνη του Συντονισμού για το πεδίο της Μεταναστευτικής Πολιτικών είχαν οι Δήμητρα Γιαζιτζή 

(Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) 

και Νίκος Κουραχάνης (Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπι-

στήμιο Πελοποννήσου), ενώ, στην χαρτογράφηση συνέβαλλαν οι Γιάννης Βλασσόπουλος (Προπτυχιακός 

Φοιτητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Ραφαέλα Κα-

λαϊτζίδου (Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστή-

μιο Πελοποννήσου) και Αιμιλία Κοντάρη (Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). 
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Υπερεθνικοί Φορείς Μεταναστευτικής Πολιτικής 
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Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔOM) 

 

Έτος Ίδρυσης: 1952 

 

Ιστοσελίδα: http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home.html 

 

 

Περιγραφή: Ο ΔΟΜ είναι Διεθνής Διακυβερνητικός Οργανισμός που προσφέρει υποστήριξη σε μετανά-

στες και στις κυβερνήσεις των χωρών προέλευσης και υποδοχής, για περισσότερο από μισό αιώνα. 

 

Αρμοδιότητες: Ως ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός για τη μετανάστευση, ο ΔΟΜ ενεργεί με τους ε-

ταίρους του στη διεθνή κοινότητα για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων λειτουργικών προ-

κλήσεων για την διαχείριση της μετανάστευσης. Την έγκαιρη κατανόηση των θεμάτων της μετανάστευσης. 

Την ενθάρρυνση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της μετανάστευσης. Να στηρίξει την αν-

θρώπινη αξιοπρέπεια και την ευημερία των μεταναστών. 

 

Τομείς παρέμβασης: μετανάστευση, ένταξη, καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων. 
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων (FRONTEX) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Έτος Ίδρυσης: 2004 

 

Ιστοσελίδα: http://frontex.europa.eu/ 

 

Περιγραφή: Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός στοχεύει στην διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα 

εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ολοκληρωμένης διαχείρι-

σης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο που τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα 

του ελέγχου και της εποπτείας των εξωτερικών συνόρων, ο οργανισμός διευκολύνει την εφαρμογή των ισχυό-

ντων και μελλοντικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, σχετικών με τη διαχείριση αυτών των συνόρων. 

 

Αρμοδιότητες: συντονισμός επιχειρησιακής συνεργασίας των κρατών μελών στη διαχείριση των εξωτε-

ρικών συνόρων, στην εκπόνηση ενός προτύπου κοινής και ολοκληρωμένης αξιολόγησης των κινδύνων και 

την προετοιμασία των αναλύσεων των γενικών και ειδικών κινδύνων, στην παροχή συνδρομής στα κράτη μέ-

λη για την επαγγελματική κατάρτιση των εθνικών συνοριακών φρουρών τους μέσω ανάπτυξης κοινών κανό-

νων επαγγελματικής κατάρτισης, παρέχοντας επίσης επαγγελματική κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους 

εκπαιδευτές των εθνικών συνοριακών φρουρών, οργανώνοντας σεμινάρια και προσφέροντας συμπληρωματι-

κή επαγγελματική κατάρτιση στους υπαλλήλους των αρμόδιων διοικήσεων, στην παρακολούθηση της εξέλι-

ξης της έρευνας στον τομέα του ελέγχου και της εποπτείας των εξωτερικών συνόρων, στη συνδρομή στα κρά-

τη μέλη που αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που απαιτεί ενισχυμένη τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια στα 

εξωτερικά τους σύνορα, στην παροχή στα κράτη μέλη της αναγκαίας στήριξης για την οργάνωση κοινών επι-

χειρήσεων επαναπατρισμού. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κράτη Μέλη, Εθνικοί Συνοριακοί Φρουροί, Εξωτερικά Σύνορα της ΕΕ, Μετανά-

στες 
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης  

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνές Δίκτυο 

 

Έτος Ίδρυσης: 2003  

 

Ιστοσελίδα: http://emn.ypes.gr/ 

 

 

Περιγραφή: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική 

δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχοντας σκοπό την παροχή τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο και στα 

Μέλη - Κράτη, αντικειμενικών, αξιόπιστων και ενημερωμένων δεδομένων για την μετανάστευση και το 

άσυλο. 

 

Αρμοδιότητες: Ο στόχος του ΕΔΜ έγκειται στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των κοινοτικών 

θεσμικών οργάνων, των αρχών και των οργάνων των κρατών μελών όσον αφορά τη μετανάστευση και το 

άσυλο, με την παροχή ενημερωμένων, αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για τη με-

τανάστευση και το άσυλο, ώστε να στηριχτεί η χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς 

αυτούς. 

 

Τομείς Παρέμβασης Κοινοτικά θεσμικά όργανα, Θεσμικά όργανα και Αρχές των Κρατών– Μελών, Με-

τανάστες. 
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Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής Οργανισμός 

 

Έτος Ίδρυσης: 1952 

 

Ιστοσελίδα: http://www.unhcr.gr/  

 

Περιγραφή: Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα λειτουργεί από το Μάρτιο του 1952. Συ-

νεργάζεται με τις κρατικές αρχές, ΜΚΟ και άλλους φορείς και οργανώσεις για να διασφαλίζει την προστασία 

των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και όλων των ατόμων που εμπίπτουν στην εντολή της Ύπατης Αρμο-

στείας. Προσπαθεί επίσης να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη γύρω από το προσφυγικό 

ζήτημα με στόχο τη δημιουργία κλίματος ανοχής και σεβασμού των δικαιωμάτων των προσφύγων. 

 

Αρμοδιότητες: Η κυριότερη αρμοδιότητα της Υ.Α. είναι να διασφαλίζει το σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των προσφύγων, περιλαμβανομένης της δυνατότητάς τους να αιτούνται άσυλο, και το δικαίωμά 

τους να μην επιστρέφονται χωρίς τη θέλησή τους σε χώρα όπου έχουν λόγους να φοβούνται δίωξη. Ο οργανι-

σμός προάγει τις διεθνείς συμφωνίες για τους πρόσφυγες, παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κυβερνήσεων 

με το διεθνές δίκαιο και παρέχει υλική βοήθεια όπως τροφή, νερό, στέγη και ιατρική περίθαλψη σε κατατρεγ-

μένους αμάχους. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Πρόσφυγες, Αιτούντες Άσυλο. 
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Διεθνής Αμνηστία 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής Οργανισμός 

 

Έτος Ίδρυσης:1961 

 

Ιστοσελίδα: http://www.amnesty.org.gr  

 

Περιγραφή: Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα περισσότερων από 3 εκατομμύρια υποστηρι-

κτών, μελών και ακτιβιστών που αγωνίζονται για την προστασία των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.  

 

Αρμοδιότητες: H Διεθνής Αμνηστία αναλαμβάνει δράση για τον τερματισμό σοβαρών παραβιάσεων των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων  αλλά και για να προλάβει τις παραβιάσεις με το σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων μέσα από την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άτομα τα οποία χρήζουν Διεθνούς Προστασίας και \Ππροστασίας για Ανθρωπιστι-

κούς Λόγους, Μετανάστες, Πρόσφυγες. 

http://www.amnesty.org.gr
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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους 

 

Θεσμική Υπόσταση: Πανευρωπαϊκό Δίκτυο 

 

Έτος Ίδρυσης: 1946 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ecre.org/ 

 

Περιγραφή: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE) είναι μια πανευρω-

παϊκή συμμαχία από ΜΚΟ που υποστηρίζουν τους πρόσφυγες. Κύρια μέριμνά του αποτελούν οι ανάγκες των 

ατόμων που αναζητούν άσυλο και προστασία εντός της Ευρώπης. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυ-

γες (ΕΣΠ) είναι η μοναδική οργάνωση από την Ελλάδα που αποτελεί μέλος του ECRE. 

 

Αρμοδιότητες: Σκοπός του είναι η προώθηση της ασφάλειας και της ενσωμάτωσης των προσφύγων 

στην Ευρώπη, με βάση τις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αλλη-

λεγγύης 

 

Τομείς Παρέμβασης: Πρόσφυγες, Αιτούντες Άσυλο, Άτομα τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας και 

προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους. 
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανιθαγένεια 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνές Δίκτυο 

 

Έτος Ίδρυσης: 2012 

 

Ιστοσελίδα: http://www.statelessness.eu/ 

 

Περιγραφή: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανιθαγένεια είναι ένα ανοιχτό και συνεχώς διευρυνόμενο δί-

κτυο οργανώσεων με ενεργό ενδιαφέρον για όσους ανθρώπους δεν αναγνωρίζονται ως πολίτες κάποιας χώρας, 

για αυτούς δηλαδή που είναι χωρίς υπηκοότητα, που στα χαρτιά δεν φαίνονται να υπάρχουν πουθενά. Μέσω 

των νομικών του δραστηριοτήτων και της πολιτικής του στοχεύει να ενισχύσει τη φωνή των ανιθαγενών στην 

Ευρώπη και να συμβάλλει στον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. 

 

Αρμοδιότητες: Συντονισμός και παρέμβαση επάνω σε ζητήματα ανιθαγένειας στην Ευρώπη και σε ζη-

τήματα υποστήριξης ανιθαγενών. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ανιθαγενείς. 
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Εθνικοί Φορείς Μεταναστευτικής Πολιτικής 
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Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης 

Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/general_directorate_migratation/

diefthinsi_metanasteftikis_politikhs/ 

 

 

Περιγραφή: Η Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης είναι υπεύθυνη 

για την διαμόρφωση του πλαισίου Μεταναστευτικής Πολιτικής του ελληνικού κράτους και της ανάπτυξης πο-

λιτικών κοινωνικής ένταξης για τους μετανάστες εντός της ελληνικής επικράτειας. Υπάγεται στη Γενική 

Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής και έχει υπό την αιγίδα της  την Διεύθυνση Μεταναστευτι-

κής Πολιτικής και την Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης. 

 

Αρμοδιότητες: Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Μεταναστευτικής Πολιτικής. Συ-

ντονισμός της δράσης φορέων, οργανισμός και οργανώσεων που σχετίζονται με ζητήματα μετανάστευσης. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Μετανάστες. 
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Υπηρεσία Ασύλου 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2011 

 

Ιστοσελίδα: http://www.minocp.gov.gr/asylo.php?

option=ozo_content&perform=view&id=3779&Itemid=465&lang=&lang= 

 

 

 

Περιγραφή: Αποστολή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τον νόμο είναι η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας 

για την παροχή πολιτικού ασύλου και άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς που έχουν εγκατα-

λείψει τη χώρα τους λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής 

καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν 

επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.  

 

 

Αρμοδιότητες: Εξέταση και Απόφαση των Αιτημάτων Ασύλου. Συμβολή στην διαμόρφωση της εθνικής 

πολιτικής για την διεθνή προστασία και την συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

στους τομείς δραστηριότητάς της. Διοικητική υποστήριξη στη Νέα Αρχή Προσφύγων που ιδρύθηκε επίσης το 

2011. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Αιτούντες Άσυλο, Πρόσφυγες. 
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Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2011 

 

Ιστοσελίδα: http://www.minocp.gov.gr/asylo.php?
option=ozo_content&perform=view&id=3780&Itemid=465&lang=&lang=  

 

 

Περιγραφή: Αποστολή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (μεταναστών και προσφύγων) είναι η υποδοχή 

αλλοδαπών, που συλλαμβάνονται λόγω παράνομης εισόδου ή διαμονής στην Ελλάδα, σε συνθήκες που να ε-

ξασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις απαράβατες διεθνείς υπο-

χρεώσεις της Χώρας. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής αποτελεί αυτόνομη υπηρεσία που υπάγεται απευθείας 

στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και της οποίας προΐσταται , Διευθυντής, σε επίπεδο Ειδικού Γραμμα-

τέα, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέρο-

ντος, με θητεία τριών ετών. 

 

Αρμοδιότητες: Υποδοχή Μεταναστών, Αιτούντων Άσυλο και Προσφύγων. Εξασφάλιση παροχής επεί-

γουσας υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Εξακρίβωση και καταγραφή περιστατικών. Ιατρικός 

έλεγχος. Πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υποδεχόμενων.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Αιτούντες Άσυλο, Πρόσφυγες, Μετανάστες 

http://www.minocp.gov.gr/asylo.php?option=ozo_content&perform=view&id=3780&Itemid=465&lang=&lang
http://www.minocp.gov.gr/asylo.php?option=ozo_content&perform=view&id=3780&Itemid=465&lang=&lang
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Τοπικοί Φορείς Μεταναστευτικής Πολιτικής 
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Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2011 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Regions/Apokentromenh_dioikhsh  

 

Περιγραφή: Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις υφίστανται Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. 

Εντός αυτών λειτουργούν υπηρεσίες μιας στάσης (One stop shop), όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρί-

των χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στην εν λόγω περιφέρεια. Το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών σχεδιάζει και συντονίζει τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας μέσω της Διεύθυνσης Αλλο-

δαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Η υλοποίηση της πολιτικής αυτής εφαρμόζεται από 

τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. 

 

Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι αρμόδια για την εφαρμογή της ισχύ-

ουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το 

αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της 

και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Συμπεριλαμβάνει τις εξής οργανικές μονάδες: Τμήμα Αδειών, Τμήμα Ελέγ-

χου, Τμήμα Γραμματείας, Τμήμα Αδειών Διαμονής, Γραφείο Γραμματείας. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Μετανάστες 

http://www.ypes.gr/el/Regions/Apokentromenh_dioikhsh
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Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2010 

 

Ιστοσελίδα: http://www.eetaa.gr/kallikratis/support/Kanonismoi/
d_symvoulio_entaxis_metanastwn.pdf  

 

 

Περιγραφή: Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (Ν. 3852/2010) λειτουργούν ως συμβουλευτικά όργανα 

του εκάστοτε δήμου, για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Ο θεσμός του Συμ-

βουλίου Ένταξης μεταναστών είναι, παρά την επί πολλά έτη παρουσία των μεταναστών στη Χώρα, ένα περιο-

ρισμένο μεν αλλά ουσιαστικό βήμα εκ μέρους του νομοθέτη για την κοινωνικοπολιτική ένταξή τους. 

 

Αρμοδιότητες: Έργο του ως άνω Συμβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, ως προς την 

ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες υπηρεσίες ή τη δημοτική αρχή. Επίσης, το 

έργο του ΣΕΜ περιλαμβάνει την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπι-

κών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών-ιδίως μέσω της οργάνωσης συμ-

βουλευτικών υπηρεσιών από τις Δημοτικές Υπηρεσίες- καθώς και η διοργάνωση σε συνεργασία με το Δήμο 

εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυ-

σμού. Σκοπός της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής είναι η ένταξη των μεταναστών και των πολιτών μεταναστευτι-

κής καταγωγής, μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας που προσφέρει το θεσμοθετημένο πλαίσιο του ΣΕΜ. Μέ-

σω των ΣΕΜ, επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής των μεταναστών, ως κοινωνικών εταί-

ρων, στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η ανάπτυξη 

συμβουλευτικών δομών. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Μετανάστες 

http://www.eetaa.gr/kallikratis/support/Kanonismoi/d_symvoulio_entaxis_metanastwn.pdf
http://www.eetaa.gr/kallikratis/support/Kanonismoi/d_symvoulio_entaxis_metanastwn.pdf
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ΜΚΟ Μετανάστευσης* 

 

 

 

 

 

 

*Λόγω του μεγάλου όγκου των οργανώσεων που κατά την τελευταία δεκαετία ασχολούνται με 

ζητήματα μετανάστευσης η παρούσα προσπάθεια περιορίστηκε σε μια απόπειρα επικαιροποίη-

σης του Ηλεκτρονικού Οδηγού:  

 

Παπαδόπουλος Α. Γ. (2009), «Οδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών. Καταγραφή Φο-

ρέων που Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε Θέματα Μετανάστευσης”, 

Αθήνα, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 

 

Ο Οδηγός βρίσκεται διαθέσιμος στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων, στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

 

http://galaxy.hua.gr/~metanastes/MKO_Metanaston.pdf 

 

Την επικαιροποίηση του επιχείρησαν οι Γιάννης Βλασσόπουλος και Ραφαέλα Καλαϊτζίδου (Προπτυχιακοί 

Φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). 
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Επικαιροποίηση του Ηλεκτρονικού Οδηγού:  

Παπαδόπουλος Α. Γ. (2009), «Οδηγός ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών. Καταγραφή Φορέων που Δραστη-

ριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε Θέματα Μετανάστευσης”, Αθήνα, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκό-

πειο Πανεπιστήμιο. 

Διαθέσιμος στο: http://galaxy.hua.gr/~metanastes/MKO_Metanaston.pdf 

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου υπάρχει ημερομηνία σημαίνει ότι τότε εμφανίζεται η τελευταία δημοσίευση ή ανα-

κοίνωση της συγκεκριμένης οργάνωσης. 

AIESEC ΕΛΛΑΣ ΝΑΙ 

ANCE ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΜΩΝ ΑΘΗ-

ΝΑΣ 

2012 

HUMAN AID  ΜΚΟ NAI 

PRAKSIS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑ-

ΣΙΑΣ 

NAI 

SOS ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΝΑΙ 

ΑΘΗΝΑ- ΜΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

2013 

ΑΙΘΙΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΤΙ 

ΑΙΤΗΜΑ ΝΑΙ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΦΑΡΟΣ- ΜΚΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡ-

ΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 

ΝΑΙ (ΕΧΕΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΣΕ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙ-

ΔΑΣ) 

ΑΜΑΚΑ ΝΑΙ 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΙ 

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΟΧΙ (ΤΟ 2008 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΣΕ WHO 

MAN) 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΑΙ 

ΧΑΜΑΖΚΑΙΝ ΝΑΙ 

ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΙ 

ΑΡΣΙΣ ΝΑΙ 

ΑΡΤΟΣ ΝΑΙ 
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ΑΣΑΝΤΕ ΝΑΙ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΝΑΙ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗ-

ΛΩΣΕΩΝ 

2012 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ 2012 

ΓΕΦΥΡΕΣ ΦΙΛΙΑΣ ΝΑΙ 

ΓΕΩΡΑΜΑ 2012 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑΙ 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΝΑΙ 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΑΙ 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 2011 

ΙΣΟΝ ΟΧΙ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ SITE 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΝΑΙ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΙ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ ΝΑΙ 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟ-

ΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

ΝΑΙ 

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ΝΑΙ 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΝΑΙ 

ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ ΝΑΙ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΑΙ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΙ 

ΕΣΥΝ ΝΑΙ 

ΕΛΙΞ ΝΑΙ 

ΕΔΡΑΔ ΝΑΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ 

UNICEF 

ΝΑΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΝΑΙ 
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ΕΕΔΘΠΚ ΝΑΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙ-

ΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

2009 

ΕΕΔΔΑ ΝΑΙ 

HANDICAP CARE HELLAS ΝΑΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ-

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΝΑΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ-

ΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

ΝΑΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ ΝΑΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΙ 

ΕΚΕΜΕ 2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ EUROSCIENCE NAI 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥ-

ΓΕΣ 

ΝΑΙ 

ΕΦΜ 2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΙ 

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΧΙ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΧΙ 

ΟΡΦΕΑΣ ΟΧΙ 

ΕΛΙΝΕΠΑ ΝΑΙ 

ΕΛΛΗΝΟΙΝΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΙ 

ΕΠΕ ΟΧΙ 

Φ.ΣΟΠΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΛΛΗΝΟΠΟΛΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΣΣΥΦ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΤΙ 

ΕΝΩΣΗ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΙ 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑ-

ΣΙΑΣ 

ΝΑΙ 

ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΝΑΙ 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑΙ 

ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΟΧΙ 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΑΙ 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΕΝΓΚΑ 

ΟΧΙ 
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ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΧΙ 

ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-

ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ ΜΙΕΣΖΚΟ 

ΝΑΙ 

ΕΠΕΚΣΑ ΝΑΙ 

ΝΟΣΤΟΣ ΝΑΙ 

ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ΝΑΙ 

ΕΚΠΕΘΕ ΝΑΙ 

ΕΠΕΚΑ ΝΑΙ 

Η ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΩΗ ΝΑΙ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΑΙ 

ΙΜΔΑ ΝΑΙ 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΙ 

ΙΔΙΕΤΕΡΟ ΝΑΙ 

ΔΔΗΚΕΟΜΑ ΜΑΛΛΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ SITE ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΜΩΣ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΝΑΙ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΝΑΙ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-

ΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΝΑΙ 

ΙΣΤΑΜΕ ΝΑΙ 

Ψ-POLIS ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΤΙ 

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ- ΧΑ-

ΡΟΥΜΕΝΑ ΝΙΑΤΑ 

ΝΑΙ 

ΚΑΕΕΠ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΤΙ 

ΔΙΟΤΙΜΑ ΟΧΙ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙ-

ΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΝΑΙ 

ΚΕΔΕ 2010-2013 

ΕΚΥΘΚΚΑ ΟΧΙ 

ΚΕΣΔ ΝΑΙ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ ΝΑΙ 

ΚΕΘΕΑ ΝΑΙ 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑΙ 

ΣΧΕΔΙΑ 2012-2013 

ΚΕΠΑΔ ΝΑΙ 

ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΙ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ANTHROPOMA

NIA) 

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑΙ 

ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΕΛΑΣΤΕ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ-

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

ΝΑΙ 

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΝΑΙ 

SCI HELLAS ΝΑΙ 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑ 

ΝΑΙ 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 

ΟΧΙ 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΜΠΟ ΟΧΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΗΡΙΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ DELTA 

STATE 

ΟΧΙ 

ΕΔΡΑ ΝΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΕ-

ΘΗΚΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2013 

ΚΟΙΝΩΙΚΟ ΣΤΕΚΙ- ΣΤΕΚΙ ΜΕΤΑΝΑΤΣΩΝ ΧΑ-

ΝΙΩΝ 

2013 

DRITA 2013 

ΜΑΤΕΡ-ΦΙΛΙΑ ΝΑΙ 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ ΝΑΙ 

ΚΟΙΝΩΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΧΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΝΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΧΙ 

ΜΚΟ GIRAFFE ΟΧΙ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑΙ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟ SITE) 

ΝΑΜΕΜΚΟ ΟΧΙ 

YRE ΝΑΙ (ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ BLOG) 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩ-

ΜΑΤΩΝ 

ΝΑΙ 
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ΝΙΓΗΡΙΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΒΑ ΟΧΙ 

Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ ΝΑΙ 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ 2010 

ΟΚΑΒΑΝΓΚΟ ΟΧΙ 

ΟΑΣΕ 2010 

ΟΕΜΚΟΕ 2010 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ EMMA MONE AND SONS ΕΛ-

ΛΑΔΟΣ 

2012 

ΟΝΙΔΕ ΝΑΙ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟ SITE) 

TOWER 2012 

ΠΛΑΤΩ  ΝΑΙ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΔΩΝ ΟΧΙ 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΝΑΙ 

ΠΕΠΕ 2013 

ΠΑΝ-ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2012 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

ΟΧΙ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΣΣΥΡΙΩΝ ΟΧΙ 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΟΧΙ 

ΕΛΠΙΔΑ ΝΑΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ 

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗ 

2012 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΤΝ ΟΧΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΟΧΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΗ ΝΑΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΑΤΡΑΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΝΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΙΒΑΝΕΖΩΝ 2013 

ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ ΝΑΙ 

ΠΟΛΥΝΟΗ 2013-2014 

ΚΟΣΜΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΑΙ 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ ΝΑΙ 

ΣΑΦ ΝΑΙ 

ΣΠΙΤΙ ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΝΑΙ 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 2012 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΟΙ-

ΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΟΧΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΝΔΩΝ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΟΧΙ 

ΟΜΟΝΟΙΑ ΝΑΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΝΑΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΤΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ RIVERS 

BAYELSA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΟΧΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-

ΒΕΝΕΖΟΛΑΝΩΝ 

ΟΧΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

ΝΑΙ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΝΟ-

ΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 

ΟΧΙ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΟΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΟΧΙ 

ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΝΑΙ 

ΣΩΡΕΙΤΕΣ ΟΧΙ 

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΝΑΙ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 2013 

ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ ΟΧΙ 

ΦΙΛΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΧΙ 

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΘΙΒΕΤ ΟΧΙ 

ΧΑΡΑ ΜΚΟ ΟΧΙ 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟ-

ΣΤΑΣΙΑΣ 

ΝΑΙ 

ΩΣΜΩΣΗ 2012 
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Φορείς Αντεγκληματικής Πολιτικής 

 

 

 

 

 

Την ευθύνη του Συντονισμού για το πεδίο της Αντεγκληματικής Πολιτικής είχαν οι Γιάννης Πέτσας 

(Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) 

και Ειρήνη Σταμούλη (Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης / Δι-

κηγόρος), ενώ, στην χαρτογράφηση συνέβαλλαν οι Αλέξανδρος Ζαμάνης (Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) και Ματίνα Σεργιάδου 

(Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο) 
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Υπερεθνικοί Φορείς Αντεγκληματικής Πολιτικής 
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Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας  

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)  

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνές Δίκτυο 

 

Έτος Ίδρυσης: 1993 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ektepn.gr/ 

 

 

Περιγραφή: H δημιουργία και η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Κέντρου στην Ελλάδα 

ανατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) 

το Νοέμβριο του 1993 (υπ. απ. της 24/11/93). Παράλληλα, το 1998, το ΕΚΤΕΠΝ ανακηρύχτηκε Εθνικό Κέ-

ντρο (ΦΕΚ 291, 24/3/98) αρμόδιο για τη συλλογή και επεξεργασία επίσημων αντιπροσωπευτικών στοιχείων 

για την Ελλάδα. 

 

Αρμοδιότητες: H συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση επιστημονικά έγκυρων εθνικών στοιχείων για όλες 

τις παραμέτρους που αφορούν τα ναρκωτικά. Εκδίδει σε ετήσια βάση της Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση 

των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα και την Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά 

και το Αλκοόλ. Αποστέλλει επίσης τα ελληνικά στοιχεία στην Ευρώπη μέσω των Ετήσιων Εθνικών Εκθέσεων 

για τα Ναρκωτικά που αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Εξαρτημένοι από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ 

http://www.emcdda.europa.eu/
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Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC)  

 

Θεσμική Υπόσταση: Φορέας Διεθνούς Οργανισμού 

 

Έτος Ίδρυσης: 1997 

 

Ιστοσελίδα: http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=10802&catid=25:-----

un-system-directory&Itemid=32 

 

 

Περιγραφή: Το UNODC είναι μια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών που ιδρύθηκε το 1997, ιδρύθηκε για να 

βοηθήσει τον ΟΗΕ στην καλύτερη και πιο συντονισμένη αντιμετώπιση των αλληλένδετων ζητημάτων της πα-

ράνομης διακίνησης και της κατάχρησης ναρκωτικών, της πρόληψης του εγκλήματος και της ποινικής δικαιο-

σύνης, τη διεθνή τρομοκρατία, και την πολιτική διαφθορά.  

 

Αρμοδιότητες: Το UNODC επιχειρεί να πραγματώσει τους παραπάνω στόχους μέσε από τρεις κύριες λει-

τουργίες: την έρευνα, την καθοδήγηση και την υποστήριξη των κυβερνήσεων στην υιοθέτηση και εφαρμογή 

των διαφόρων διεθνών συμβάσεων για τα ναρκωτικά, το έγκλημα και την τρομοκρατία  καθώς και την τεχνι-

κή / οικονομική βοήθεια για την υποστήριξη κυβερνήσεων στην αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων και 

προκλήσεων.  Βασικά θέματα στα οποία δραστηριοποιείται εναλλακτική ανάπτυξη, διαφθορά, ποινική δικαιο-

σύνη, μεταρρύθμιση συνθηκών κράτησης και την πρόληψη του εγκλήματος, την πρόληψη της τοξικομανίας, 

του  ιού HIV και του AIDS, την εμπορία ανθρώπων και την παράνομη διακίνηση μεταναστών, το ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος, το οργανωμένο έγκλημα, την πειρατεία, και την πρόληψη της τρομοκρατίας. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Θύματα Trafficking, Τοξικοεξαρτημένοι, Φορείς του AIDS, Μετανάστες.  
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Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (DG Justice) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Έτος Ίδρυσης: 1951 

 

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/justice/index_el.htm 

 

 

Περιγραφή: Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης είναι υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συ-

νιστά θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ο ρόλος της ΓΔ Δικαιοσύνης είναι να διασφαλίσει ότι το 

σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 

 

Αρμοδιότητες: Η αποστολή της ΓΔ Δικαιοσύνης είναι να προωθήσει και να διασφαλίσει τον σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων από την ΕΕ και από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο, την ίση μεταχείριση βάσει 

του φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 

προσανατολισμού, την προστασία τωνπροσωπικών δεδομένων οπουδήποτε στην ΕΕ  και την πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη σε περίπτωση νομικών δυσκολιών οπουδήποτε στην ΕΕ. Ειδικότερα, η επιτροπή προτείνει  νέους 

νόμους στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, διαχειρίζεται  τον προϋπολογισμό της ΕΕ και κατανέμει  τα δια-

θέσιμα κονδύλι, μεριμνά  για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ (μαζί με το Δικαστήριο) και εκπροσωπεί  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή σκηνή, για παράδειγμα διεξάγοντας διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφω-

νιών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Προστασία Δικαιωμάτων. 
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Eurojust 

 

Θεσμική Υπόσταση: Φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Έτος Ίδρυσης: 2002  

 

Ιστοσελίδα: http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx 

 

 

Περιγραφή: Η Eurojust ιδρύθηκε με την Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από 

την Απόφαση 2009/426/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, με σκοπό  τη βελτίωση της αποδο-

τικότητας των εθνικών δικαστικών και διωκτικών αρχών κατά την αντιμετώπιση του σοβαρού διασυνοριακού 

και οργανωμένου εγκλήματος και η γρήγορη και αποτελεσματική παραπομπή των εγκληματιών στη δικαιοσύ-

νη.  Κάθε ένα από τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη αποσπά ένα ανώτερο εκπρόσωπο στην έδρα της Eurojust στη 

Χάγη. Οι εκπρόσωποι αυτοί είναι έμπειροι εισαγγελείς, δικαστές ή και αστυνομικοί με αντίστοιχες αρμοδιό-

τητες και βασικό σκοπό το συντονισμό των εθνικών αρχών σε κάθε στάδιο της έρευνας και της δίωξης εγκλη-

μάτων. Ακόμη, επιλύουν τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν από τις διαφορές μεταξύ των νομικών 

συστημάτων των κρατών μελών.Η Eurojust φιλοξενεί επίσης τις γραμματείες του Ευρωπαϊκού Δικαστικού 

Δικτύου, του Δικτύου των σημείων επαφής για τη γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα 

εγκλήματα πολέμου και του Δικτύου των Κοινών Ομάδων Έρευνας. Η Eurojust υποστηρίζεται από προσωπι-

κό περίπου 200 ατόμων, το οποίο διασφαλίζει τη γρήγορη απόκριση σε αιτήματα βοήθειας από τις εθνικές 

αρχές και άλλα όργανα της ΕΕ 

 

Αρμοδιότητες: Το έργο της Eurojust είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των εθνικών δικαστικών και διω-

κτικών αρχών κατά την αντιμετώπιση του σοβαρού διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος και η γρή-

γορη και αποτελεσματική παραπομπή των εγκληματιών στη δικαιοσύνη.  Βασική της αποστολή είναι η  υπο-

στήριξη και η ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών για την καταπολέ-

μηση του διασυνοριακού εγκλήματος που επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, Διακρατική Συνεργασία. 

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejdecision/Eurojust%20Decision%20%28Council%20Decision%202002-187-JHA%29/Eurojust-Council-Decision-2002-187-JHA-EL.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejdecision/New%20Eurojust%20Decision%20%28Council%20Decision%202009-426-JHA%29/Eurojust-Council-Decision-2009-426-JHA-EL.pdf
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Europol 

 

Θεσμική Υπόσταση: Φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Έτος Ίδρυσης: 1999 

 

Ιστοσελίδα: https://www.europol.europa.eu/ 

 

 

Περιγραφή: Η Europol είναι υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για την επιβολή του νόμου και την 

ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών ποινικού χαρακτήρα Η λειτουργία της άρχισε την 1η Ιουλίου 1999 

μετά την κύρωση της Σύμβασης για την Europol από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Την 1η Ιανουαρίου 2010 η 

Europol καθίσταται υπηρεσία πλήρως ελεγχόμενη από την ΕΕ με νέο νομικό πλαίσιο και ενισχυμένα καθήκο-

ντα σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου για την Europol, η οποία αντικατέστησε τη Σύμβαση για την 

Europol. 

 

Αρμοδιότητες: Στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη συνεργασίας ανάμεσα στις ευρωπαϊ-

κές αρχές επιβολής του νόμου με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας και 

τρομοκρατίας, ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες μεγαλύτερης ασφάλειας στην Ευρώπη για όλους τους πολί-

τες της ΕΕ.  Προωθεί δράσεις των κρατών μελών για την επιβολή του νόμου σε τομείς όπως η διακίνηση ναρ-

κωτικών, η τρομοκρατία, τα κυκλώματα παράνομης μετανάστευσης, η εμπορία ανθρώπων και η σεξουαλική 

εκμετάλλευση παιδιών και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών ποινι-

κού χαρακτήρα ανάμεσα στις αρμόδιες για την επιβολή του νόμου αρχές της ΕΕ,  παρέχει  επιχειρησιακές α-

ναλύσεις για τη στήριξη των δράσεων των κρατών μελών, καταρτίζει στρατηγικές εκθέσεις (π.χ. αξιολογήσεις 

απειλών) και εγκληματολογικές αναλύσεις με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, που συγκε-

ντρώνει η ίδια ή που προκύπτουν από άλλες πηγές και προωθεί επίσης τις εγκληματολογικές αναλύσεις και 

την εναρμόνιση της κατάρτισης και των μεθόδων έρευνας στα κράτη μέλη. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Θύματα Εμπορίας Ανθρώπων, Ανήλικοι– Θύματα Σεξουαλικής Διακίνησης, Δίωξη 

Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας. 
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Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 

Θεσμική Υπόσταση: Φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Έτος Ίδρυσης: 2007 

 

Ιστοσελίδα: http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/fra/index_el.htm 

 

 

Περιγραφή: Συστάθηκε στη Βιέννη με βάση τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 168/2007 της 15ης 

Φεβρουαρίου 2007. Σκοπός του οργανισμού είναι να παρέχει στα αρμόδια όργανα και τις αρχές της ΕΕ, κα-

θώς και στα κράτη μέλη της, βοήθεια και εμπειρογνωσία στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, και παράλληλα υποστήριξη για τη λήψη μέτρων και την κατάρτιση κα-

τάλληλων σχεδίων δράσης. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δημιουργήθηκε με βάση το πρώην Ευ-

ρωπαϊκό Παρατηρητήριο Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EUMC), το οποίο είχε συσταθεί δυνάμει 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/97 της 2ας Ιουνίου 1997 του Συμβουλίου ( ΕΕ L 151, 10.6.1997). 

 

Αρμοδιότητες: H συγκέντρωση, ανάλυση και διάδοση αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχεί-

ων σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ,  η εξασφάλιση της συγκρισιμότητας 

και της αξιοπιστίας των στοιχείων με τη βοήθεια νέων μεθόδων και προτύπων, η εκτέλεση και/ή η προώθηση 

ερευνητικού έργου και μελετών στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η διατύπωση και δημοσίευση συ-

μπερασμάτων και απόψεων για συγκεκριμένα θέματα, κατόπιν πρωτοβουλίας του οργανισμού ή αιτήματος 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπή και η προώθηση του διαλόγου με την κοινω-

νία των πολιτών με στόχο τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού στα θεμελιώδη δικαιώματα. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Θύματα Ρατσισμού και Ξενοφοβίας. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:053:0001:0014:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:053:0001:0014:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R1035:EL:HTML
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Εθνικοί Φορείς Αντεγκληματικής Πολιτικής 
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Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης:  

 

 Ιστοσελίδα: http://www.ministryofjustice.gr/site/Default.aspx?tabid=299 

 

Περιγραφή: Η Γεvική Διεύθυvση συvτοvίζει τη λειτoυργία τωv υπαγoμέvωv σε αυτήv υπηρεσιακώv μοvά-

δωv, επιμελείται τo σχεδιασμό και πρoγραμματισμό τωv διoικητικώv δραστηριoτήτωv τoυς και αξιoλoγεί τηv 

πoιότητα τωv παραγoμέvωv διoικητικώv απoτελεσμάτωv σε συvάρτηση με τo οικονομικό και oργαvωτικό 

κόστoς της ασκήσεως τωv υπό τoυ vόμoυ πρoβλεπoμέvωv αρμoδιoτήτωv.  

 

Αρμοδιότητες: Εξειδίκευση της κυβερvητικής πoλιτικής εvτός τoυ ιεραρχικoύ της πεδίoυ και διατύπωση 

εvαλλακτικών πρoτάσεων περί της επιλoγής και oργαvώσεως τωv διoικητικώv μέσωv άσκησής της. Επιμέ-

λεια για την διαμόρφωση διαύλων υπηρεσιακής επικoιvωvίας και συvεργασίας με τις δικαστικές αρχές και τις 

διoικητικές υπηρεσίες άλλωv Υπoυργείωv ή Οργαvισμώv πoυ ασκoύv πoλιτικές εκπαίδευσης, επαγγελματι-

κής κατάρτισης, κoιvωvικής μέριμvας και πρoστασίας, με σκoπό τηv εφαρμoγή της γεvικής σωφρovιστικής 

πoλιτικής της χώρας και τηv κoιvωvική επαvέvταξη τωv πoλιτώv πoυ εκδήλωσαv παραβατική και κoλάσιμη 

συμπεριφoρά και εξέτισαv πoιvές, στερητικές της πρoσωπικής τoυς ελευθερίας.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Φορείς Αντεγκληματικής Πολιτικής 
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Διεύθυνση Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων  

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης:  

 

Ιστοσελίδα: http://www.ministryofjustice.gr/site/Default.aspx?tabid=300 

 

Περιγραφή: Η Διεύθυvση συvτovίζει τη λειτoυργία τωv υπoκειμέvωv της oργαvικώv μovάδωv, επιμελείται 

τη vόμιμη καιταχεία άσκηση τωv αρμoδιoτήτωv τoυς και μεριμvά για τη ιαμόρφωση διαύλωv κάθετης και 

oριζόvτιας επικoιvωvίας εvτός τoυ ιεραρχικoύ της πεδίoυ, με σκoπό τηv άμεση επεξεργασία τωv εκάστoτε 

υπoβαλλoμέvωv αιτημάτωv, τηv πoιoτική τoυς διαφoρoπoίηση και τηv ιεράρχηση τωv πρoτεραιoτήτωv ι-

καvoπoίησής τoυς. Καταρτίζει πρόγραμμα διoικητικής δράσης τωv υπαγoμέvωv σε αυτήv υπηρεσιακώv 

μovάδωv σε συvεργασία με τoυς καθ'ύληv αρμoδίoυς πρoϊσταμέvoυς αυτώv και τα εξειδικευμέvα διoικητικά 

στελέχη της, ώστε vα καταστεί απoτελεσματική και απoδoτική η άσκηση τωv κατά vόμo αρμoδιoτήτωv τoυς. 

Επιμελείται τηv αξιoπoίηση και αξιoλόγηση τoυ αvθρώπιvoυ δυvαμικoύ, με κριτήριo τα τυπικά και 

oυσιαστικά τoυ πρoσόvτα και τηv κατά περίπτωση εξειδικευμέvη επαγγελματική τoυ κατάρτιση. Εvθαρρύvει 

τηv αvάληψη δημιoυργικώv πρωτoβoυλιώv από τo πρoσωπικό της και διασφαλίζει τηv εφαρμoγή τωv 

καvόvωv διoικητικής δεovτoλoγίας, ασκώvτας έλεγχo και απovέμovτας αμoιβές, με γvώμovα τηv εvότητα 

τωv ασκoυμέvωv διoικητικώv λειτoυργιώv της.  

 

Αρμοδιότητες: Η Διεύθυvση ασκεί τις αρμoδιότητές της με σκoπό τηv αvάπτυξη διoικητικώv δράσεωv, πoυ 

ευvooύv τηv άσκηση πoλιτικώv πρόληψης της εγκληματικότητας, σε συvεργασία με δημόσιoυς και διεθvείς 

φoρείς κoιvωvικής μέριμvας και πρoστασίας πoυ πρoσεγγίζoυv τηv περίπτωση τoυ παραβατικoύ vέoυ ως 

υπoκείμεvo, δεκτικό εκπαίδευσης, ψυχoλoγικής υπoστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης και κoιvωvικής 

παιδείας με γvώμovα τηv, κατά τo δυvατό, αρμovικότερη έvταξή τoυ στηv κoιvωvία τωv πoλιτώv.  
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Τμήμα Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων  

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ministryofjustice.gr/site/Default.aspx?tabid=301  

 

Περιγραφή: Η επεξεργασία και εφαρμoγή μέτρωv πρόληψης της εγκληματικότητας αvηλίκωv, σε συvεργα-

σία με τα συvαρμόδια Υπoυργεία. Η αvάπτυξη συvεργατικώv διoικητικώv δράσεωv με δημόσιoυς και ιδιω-

τικoύς φoρείς εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, κoιvωvικής μέριμvας και πρoστασίας μειovεκτoυ-

σώv oμάδωv τoυ πληθυσμoύ, με σκoπό τηv αvώδυvη και δημιoυργική έvταξη τoυ παραβατικoύ αvηλίκoυ ή 

τoυ εv γέvει ευρισκoμένoυ σε ηθικό κίvδυvo στηv κoιvωvία τωv πoλιτώv. Η μελέτη, κωδικoπoίηση και α-

ξιoπoίηση τωv στoιχείωv πoυ αvακύπτoυv από τηv επεξεργασία τωv εκθέσεωv επιθεώρησης.  

 

Αρμοδιότητες: Η συγκέvτρωση και επεξεργασία στoιχείωv για τις μoρφές της παραβατικής συμπεριφoράς 

τωv vέωv και η εκπόvηση σχεδίωv δράσης επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και ψυχoλoγικής υ-

πoστήριξης τωv vέωv πoυ βρίσκovται σε ηθικό κίvδυvo, τα oπoία δύvαται vα χρηματoδoτηθoύv από αvτί-

στoιχα πρoγράμματα της Ευρωπαϊκής Εvωσης και άλλωv διεθvώv oργαvισμώv. Η αvάπτυξη διατμηματικής 

oριζόvτιας επικoιvωvίας και συvεργασίας στo πλαίσιo της Διεύθυvσης για τη διακρίβωση της πραγματικής 

σχέσης τωv συvθηκώv κράτησης τωv παραβατικώv vέωv με τηv απoτελεσματικότητα τωv εκάστoτε εφαρ-

μoζoμέvωv μέτρωv περί απoτρoπής της εμπλoκής αυτώv σε vέες παράvoμες δραστηριότητες, ηεκπόvηση και 

εφαρμoγή σχετικώv πιλoτικώv σχεδίωv δράσης και η υπoβoλή εμπεριστατωμέvωv εισηγητικώv μελετώv στα 

υπερκείμεvα όργαvα. Η άσκηση τωv αvαγκαίωv διoικητικώv δράσεωv για τη θέση, παρακoλoύθηση και 

άρση της επιμέλειας τωv αvηλίκωv πoυ βρίσκovται σε ηθικό κίvδυvo κατ' εφαρμoγή τωv κειμέvωv διατάξε-

ωv. Η άσκηση επoπτείας επί τωv Εταιρειώv Πρoστασίας Αvηλίκωv. Η επιμέλεια oργάvωσης και λειτoυργίας 

τωv Υπηρεσιώv Επιμελητώv Αvηλίκωv και η άσκηση επoπτείας επ'αυτώv.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Άτομα Νεαρής Ηλικίας 

http://www.ministryofjustice.gr/site/Default.aspx?tabid=301
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Τμήμα Συνθηκών Κράτησης, Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Νέων  

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: ΧΧΧ 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ministryofjustice.gr/site/Default.aspx?tabid=302  

 

Περιγραφή: Η έκδoση τωv αvαγκαίωv διoικητικώv πράξεωv και η άσκηση τωv πρoσηκoυσώv διoικητικώv 

εvεργειώv για τη μεταγωγή των αvηλίκωv στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέωv και η εφαρμoγή εξειδι-

κευμέvης αγωγής κατά περίπτωση. Η τήρηση μητρώoυ κρατoυμέvωv αvηλίκωv. Η διατύπωση συστάσεων και 

η κατάρτιση οδηγιών για την συνεχή και αδιάλειπτη εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας των Ειδικών Καταστη-

μάτων Κράτησης Νέων και η ανάληψη των αναγκαίων διοικητικών πρωτοβουλιών, με σκοπό τη διαρκή ποιο-

τική τους αναβάθμιση. Η συγκέvτρωση, ταξιvόμηση και επεξεργασία τωv αιτημάτωv τωv αvηλίκωv κρατoυ-

μέvωv και η διερεύvηση τωv δυvατoτήτωv πληρέστερης ικαvoπoίησής τoυς.  

 

Αρμοδιότητες: Η αvάληψη πρωτoβoυλιώv για τηv oργάvωση βιβλιoθηκώv, κατασκηvώσεωv και τη διεξαγω-

γή αθλoπαιδιώv ως μέσωv δημιoυργικής απασχόλησης τωv αvηλίκωv κρατoυμέvωv. Η αvάπτυξη διατμηματι-

κής oριζόvτιας επικoιvωvίας και συvεργασίας στo πλαίσιo της Διεύθυvσης για τηv εκπόvηση και εφαρμoγή 

πρoγραμμάτωv εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης τωv αvηλίκωv και τωv μετεφηβικής ηλικίας κρα-

τoυμέvωv, ώστε vα καταστεί πρόσφoρη και ευχερής η πρoετoιμασία της έvταξής τoυς στηv κoιvωvία τωv 

πoλιτώv. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Νέοι, Ανήλικοιι με Παραβατική Συμπεριφορά 
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Διεύθυνση Σωφρονιστικής Αγωγής Ενηλίκων 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: ΧΧΧΧΧΧ 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ministryofjustice.gr/site/Default.aspx?tabid=306 

 

Περιγραφή :Η Διεύθυvση συvτovίζει τη λειτoυργία τωv υπoκειμέvωv της oργαvικώv μovάδωv, επιμελείται 

τη vόμιμη και ταχεία άσκηση τωv αρμoδιoτήτωv τoυς και μεριμvά για τη διαμόρφωση διαύλωv κάθετης και 

oριζόvτιας επικoιvωvίας με σκoπό τηv άμεση επεξεργασία τωv εκάστoτε υπoβαλλoμέvωv αιτημάτωv, τηv 

πoιoτική τoυς διαφoρoπoίηση και τηv ιεράρχηση τωv πρoτεραιoτήτωv ικαvoπoίησής τoυς. Καταρτίζει πρό-

γραμμα διoικητικής δράσης τωv υπαγoμέvωv σε αυτήv υπηρεσιακώv μovάδωv σε συvεργασία με τoυς καθ'ύ-

ληv αρμoδίoυς πρoϊσταμέvoυς αυτώv και τα εξειδικευμέvα διoικητικά στελέχη της, ώστε vα καταστεί απoτε-

λεσματική και απoδoτική η άσκηση τωv κατά vόμo αρμoδιoτήτωv τoυς. Επιμελείται τηv αξιoπoίηση τoυ 

αvθρώπιvoυ δυvαμικoύ και τηv αξιoλόγησή τoυ, με κριτήριo τα τυπικά και oυσιαστικά τoυ πρoσόvτα και τηv 

κατά περίπτωση εξειδικευμέvη επαγγελματική τoυ κατάρτιση. Εvθαρρύvει τηv αvάληψη δημιoυργικώv πρω-

τoβoυλιώv από τo πρoσωπικό της και διασφαλίζει τηv εφαρμoγή τωv αρχώv διoικητικής δεovτoλoγίας, α-

σκώvτας ελέγχoυς και απovέμovτας αμoιβές, με γvώμovα τηv εvότητα τωv ασκoυμέvωv διoικητικώv 

λειτoυργιώv της.  

 

Αρμοδιότητες: Η Διεύθυvση ασκεί τις αρμoδιότητές της με σκoπό τηv εύρυθμη λειτoυργία τωv Σωφρovιστι-

κώv Καταστημάτωv και τωv Θεραπευτικώv Καταστημάτωv, τηv αδιάλειπτη εφαρμoγή τωv μέτρωv ασφαλεί-

ας αυτώv και τη διαμόρφωση τωv συvθηκώv κράτησης, εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευ-

σης τωv κρατoυμέvωv, σύμφωvα με τις γεvικές αρχές πρoστασίας τωv αvθρωπίvωv δικαιωμάτωv, όπως αυτές 

απoρρέoυv από διεθvείς συμβάσεις και τoυς καvόvες τoυ Σωφρovιστικoύ Κώδικα, ώστε vα καθίσταται κατά 

τo δυvατόv πρόσφoρη η σωφρovιστική αγωγή τωv πρoσώ πωv πoυ εκτίoυv στερητικές της ελευθερίας πoιvές 

και vα απoβεί ευχερής η διαδικασία της κoιvωvικής τoυς επαvέvταξης.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Φορείς Σωφρονιστικής Πολιτιικής, Ενήλικες Κρατούμενοι  

http://www.ministryofjustice.gr/site/Default.aspx?tabid=306
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Τοπικοί Φορείς Αντεγκληματικής Πολιτικής 
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Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1999 

 

 

Περιγραφή: Με το Νόμο 2713/1999 (άρθρο 16) θεσπίστηκαν τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκλημα-

τικότητας (ΣΠΕ). Κύρια αποστολή αυτού του  θεσμού είναι η καταγραφή και η μελέτη της εγκληματικότητας 

σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή από τους κοινοτικούς 

φορείς πρωτοβουλιών, κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας ιδί-

ως εγκληματικότητας. Τα ΣΠΕ αποτελούν συμβουλευτικά/γνωμοδοτικά όργανα τα οποία μπορούν να συστα-

θούν σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα της χώρας με πληθυσμό πάνω από τρεις χιλιάδες κατοίκους. Απαρτίζονται 

από επιστήμονες και λειτουργούς που διαμένουν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας και 

διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τομέα της εγκληματικότητας. 

 

Αρμοδιότητες: την καταγραφή και μελέτη της εγκληματικότητας στο πλαίσιο των Δήμων και την σύ-

νταξη ετήσιας έκθεσης για την εξέλιξη της εγκληματικότητας στην περιοχή τους, την ευαισθητοποίηση και 

την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και των πολιτών σε προγράμματα πρόληψης,, την πλαισίωση 

και το συντονισμό πρωτοβουλιών άλλων κοινωνικών φορέων που στοχεύουν στην πρόληψη. τη συνδρομή στο 

κοινωνικό έργο της αστυνομίας, την πρόταση της δημιουργίας κέντρων βοηθείας, αρωγής και πληροφόρησης 

για τα θύματα εγκληματικών πράξεων σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς,, την ανάπτυξη 

της κοινοτικής διαμεσολάβησης και την εμπέδωση της κοινωνικής αλληλεγγύης,την εκπόνηση και εφαρμογή 

προγραμμάτων παροχής κοινωφελούς εργασίας, την υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την 

αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Πρόληψη του Εγκλήματος 
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Φορείς Πολιτικών Φύλου 

 

 

 

Την ευθύνη του Συντονισμού και Χαρτογράφησης για το πεδίο των Πολιτικών Φύλου είχαν οι Δήμητρα Για-

ζιτζή (Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελο-

ποννήσου) και Μαίρη Χάιδου (Πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο / LL.M. 

Ιατρικού Δικαίου, Cardiff University). 
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Υπερεθνικοί Φορείς Πολιτικών Φύλου 
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Επιτροπή CEDAW του ΟΗΕ 

 

Θεσμική Υπόσταση: Επιτροπή του ΟΗΕ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1982 

 

Ιστοσελίδα: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index.html  

 

Περιγραφή: Η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης κατά των γυναικών (CEDAW) 

υπογράφτηκε από την Ελλάδα στα Ηνωμένα Έθνη στις 2 Μαρτίου 1982. Κυρώθηκε νομοθετικά από τη Βουλή 

στις 30 Μαρτίου 1983 και ίσχυσε ως νόμος του κράτους από τις 30 Απριλίου 1983.  

 

Αρμοδιότητες: Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν αυτής της Σύμβασης, η Ελλάδα υποβάλ-

λει κάθε τέσσερα χρόνια στην αρμόδια Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των 

γυναικών την Εθνική της Έκθεση. Η Ελληνική Κυβέρνηση δια του αρμόδιου κρατικού φορέα που είναι η Γε-

νική Γραμματεία Ισότητας των δύο Φύλων, υπέβαλε το 1986 την πρώτη της Έκθεση, η οποία εξετάστηκε από 

την Επιτροπή CEDAW το Μάρτιο του 1987. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Γυναίκες, Άνεργες, Μετανάστριες, Γυναίκες με αναπηρία, Γυναίκες εθνικών & 

θρησκευτικών μειονοτήτων και εν γένει κάθε ευάλωτης ομάδας. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index.html
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Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των φύλων  

 

Θεσμική Υπόσταση: Όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Έτος Ίδρυσης: 1995 

 

Ιστοσελίδα: http://eige.europa.eu/   

 

Περιγραφή: Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των φύλων προέκυψε από την ανά-

γκη για ένα φορέα αρμόδιο για το συντονισμό, τη διανομή πληροφοριών και την ανταλλαγή γνώσεων ανάμε-

σα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε πρόκειται για ένα αποτελεσματικό μηχανισμό εποπτείας.  

 

Αρμοδιότητες: Συντονισμός των Πολιτικών Φύλου, Συλλογή Πληροφοριών και Ανταλλαγή Γνώσεων 

μεταξύ των Κρατών Μελών για ζητήματα Πολιτικών Φύλου. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Γυναίκες, Άνδρες και LGBTI, Άτομα που υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου και σε-

ξουαλικού προσανατολισμού. 

http://eige.europa.eu/
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών Φορέων Ισότητας (Equinet) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ανεξάρτητο Μη Κυβερνητικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

 

Έτος Ίδρυσης: 2011 

 

Ιστοσελίδα: http://www.equineteurope.org  

 

Περιγραφή: Διατήρηση και ανάπτυξη ενός δικτύου εθνικών φορέων ισότητας και μιας πλατφόρμας σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση μεταξύ άλλων , διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής. 

 

Αρμοδιότητες: Ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του προσωπικού των εθνικών φορέων 

ισότητας. Ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας των εθνικών φορέων ισότητας. Αναγνώριση και πληροφόρη-

ση  σχετικά με το έργο των εθνικών φορέων ισότητας.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Γυναίκες, Άνδρες και LGBTI άτομα που υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου και σε-

ξουαλικού προσανατολισμού. 

http://www.equineteurope.org/
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Εθνικοί Φορείς Πολιτικών Φύλου 
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Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλου 

Υπουργείο Εσωτερικών 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1985 

 

Ιστοσελίδα: http://www.isotita.gr 

 

Περιγραφή: Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυ-

ναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.  

 

Αρμοδιότητες: Προώθηση και πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε 

όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Γυναίκες, Άνεργες, Μονογονεϊκές Οικογένειες, Μετανάστριες, Γυναίκες με αναπη-

ρία, Γυναίκες εθνικών & θρησκευτικών μειονοτήτων  
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Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1994 

 

Ιστοσελίδα: http://www.kethi.gr/  

 

Περιγραφή: Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) έχει ως κύριο σκοπό την πραγματο-

ποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών για θέματα ισότητας των φύλων.  

 

Αρμοδιότητες: Πρωτότυπες έρευνες και μελέτες επισκόπησης σε θέματα που άπτονται της ισότητας των 

φύλων, όπως η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα των γυναικών, η εκπαίδευση, η συμμετοχή των γυναικών 

στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η κοινωνική πολιτική, ο κοινωνικός αποκλεισμός, τα μέσα μαζικής επικοινω-

νίας, η βία κατά των γυναικών κ.λπ. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Γυναίκες, Άνεργες, Μονογονεϊκές Οικογένειες, Μετανάστριες, Γυναίκες με αναπη-

ρία, Γυναίκες εθνικών & θρησκευτικών μειονοτήτων  

http://www.kethi.gr/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=23&lang=el
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Κύκλος Ισότητας των Φύλων 

Συνήγορος του Πολίτη 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ανεξάρτητη Αρχή 

 

Έτος Ίδρυσης: 2008 

 

Ιστοσελίδα: http://www.synigoros.gr/?i=isotita-ton-fylon.el  

 

Περιγραφή: Οι ειδικοί επιστήμονες αυτής της ομάδας ασχολούνται με την αντιμετώπιση των διακρίσεων λό-

γω φύλου ή λόγω οικογενειακής κατάστασης που εκδηλώνονται στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην ε-

παγγελματική εκπαίδευση, στις σχέσεις εργασίας στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, και 

στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Εξετάζουν επίσης ζητήματα ίσης πρόσβασης ανδρών και γυναικών 

σε αγαθά και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και δραστηριοποιούνται στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών, σε συνεργασία με φορείς, επιχειρήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

 

Αρμοδιότητες: Αντιμετώπιση έμφυλων διακρίσεων και άμβλυνση παραγόντων που εμποδίζουν την ισό-

τιμη πρόσβαση ανδρών και γυναικών σε αγαθά και υπηρεσίες. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Γυναίκες, Άνεργες, Μονογονεϊκές Οικογένειες, Μετανάστριες, Γυναίκες με αναπη-

ρία, Γυναίκες εθνικών & θρησκευτικών μειονοτήτων  

http://www.synigoros.gr/?i=isotita-ton-fylon.el
http://www.synigoros.gr/?i=isotita-ton-fylon.el.stelexos
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Τοπικοί Φορείς Πολιτικών Φύλου 
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Γραφείο Ισότητας Δήμου Αθηναίων 

 

Θεσμική Υπόσταση: Δημοτικός Φορέας 

 

Έτος Ίδρυσης: 2003 

 

Ιστοσελίδα: https://www.cityofathens.gr/katoikoi/gynaikes/grafeio-isotitas  

 

Περιγραφή: Το Γραφείο Ισότητας του Δήμου Αθηναίων ασχολείται με τη συστηματική μελέτη και 

έρευνα των προβλημάτων των γυναικών του Δήμου Αθηναίων καθώς και την πληροφόρηση με στόχο την α-

πάλειψη των προκαταλήψεων στα θέματα που αφορούν στην ισότητα των δύο φύλων. 

 

Αρμοδιότητες: Ενθαρρύνει και ενισχύει την γυναικεία πρωτοβουλία σε όλους τους τομείς και παρακο-

λουθεί την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών, των προγραμμάτων δράσης και των αποφάσεων της Ε.Ε. κα-

θώς και των άλλων διεθνών Οργανισμών για θέματα ισότητας στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας. Εισηγείται 

αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας των δύο φύλων στο πλαίσιο των 

πολιτικών που υιοθετεί ο Δήμος σε διάφορους φορείς καθώς και προτάσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα του 

Δήμου δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν στην συμμετοχή του γυναικείου δυναμικού στην ανάπτυξη της το-

πικής κοινωνίας. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Γυναίκες, Άνεργες, Μονογονεϊκές Οικογένειες, Μετανάστριες, Γυναίκες με αναπη-

ρία, Γυναίκες εθνικών & θρησκευτικών μειονοτήτων. 

https://www.cityofathens.gr/katoikoi/gynaikes/grafeio-isotitas
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Συνημμένα: 

 

Κοινωνικοί Φορείς & Οργανισμοί 

 

Παραρτήματα Οργανώσεων & Οργανώσεις Περιφέρειας 

 

Γυναικείες Οργανώσεις 

 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

http://sekp.gr/wp-content/uploads/2015/08/Υπ.Εσωτερικών_Κοιν.Φορείς-Οργανισμοί.pdf
http://sekp.gr/wp-content/uploads/2015/08/Υπ.-Εσωτερικών_Παραρτήματα-ΟργανώσεωνΟργανώσεις-Περιφέρειας.pdf
http://sekp.gr/wp-content/uploads/2015/08/Υπ.Εσωτερικών_Γυναικείες-Οργανώσεις.pdf
http://sekp.gr/wp-content/uploads/2015/08/Υπ.-Εσωτερικών_ΜΚΟ.pdf
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Φορείς Στεγαστικής Πολιτικής 

 

 

 

 

 

Την ευθύνη του Συντονισμού για το πεδίο της Στεγαστικής Πολιτικής είχε ο Νίκος Κουραχάνης (Υποψήφιος 

Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), ενώ, στην 

χαρτογράφηση συνέβαλλε η Μαρία Καρούμπαλη (Κάτοχος ΜΔΕ Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο). 
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Υπερεθνικοί Φορείς Στεγαστικής Πολιτικής 



181 

 

 

 

FEANTSA 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ευρωπαϊκή Μη Κυβερνητική Συνομοσπονδία 

 

Έτος Ίδρυσης: 1989 

 

Ιστοσελίδα: http://www.feantsa.org/ 

 

Περιγραφή: Η FEANTSA είναι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Εθνικών Οργανώσεων που ασχολούνται 

με τους άστεγους, ιδρύθηκε το 1989 σαν Ευρωπαϊκή ΜΚΟ με σκοπό να προλάβει ή  να διαχειριστεί την φτώ-

χεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ανθρώπους που απειλούνται από την απώλεια στέγης ή είναι ήδη 

άστεγοι.  

 

Αρμοδιότητες: Προαγωγή διαλόγου και έρευνας επάνω σε ζητήματα έλλειψης στέγης  

 

Τομείς Παρέμβασης: Άτομα που Κινδυνεύουν από Στεγαστικό Αποκλεισμό, Άστεγοι. 
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Housing Europe - The European Federation of Public, Cooperative Social Housing 

 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ευρωπαϊκή Μη Κυβερνητική Συνομοσπονδία 

 

Έτος Ίδρυσης: 1988 

 

Ιστοσελίδα: http://www.housingeurope.eu/ 

 

Περιγραφή: Το Housing Europe είναι ένα δίκτυο 42 εθνικών και περιφερειακών ομοσπονδιών που μαζί συ-

γκεντρώνουν περίπου 41.400 δημόσιων, κοινωνικών και συνεταιριστικών φορέων παροχής στέγασης σε 22 

χώρες. Συνολικά διαχειρίζονται πάνω από 25 εκατομμύρια σπίτια, περίπου 12% των υφιστάμενων κατοικιών 

στην ΕΕ. 

 

Αρμοδιότητες: Προαγωγή Διαλόγου, Έρευνας και Συντονισμού επάνω σε Ζητήματα Κοινωνικής Κατοι-

κίας και Πρόσβασης στη Στέγη 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άτομα που Κινδυνεύουν από Στεγαστικό Αποκλεισμό, Άστεγοι  
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Εθνικοί Φορείς Στεγαστικής Πολιτικής 
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Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/pronoiaka/P2a.pdf 

 

 

Περιγραφή: Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας επιφορτισμένο με τον σχεδιασμό πολιτικών για 

τους πιο αδύναμους κοινωνικοοικονομικά πολίτες. Ασχολείται με άστεγους, Ρομά, ανασφάλιστους, όσους 

πλήττονται από φυσικές καταστροφές κλπ. Παλαιότερα ήταν επιφορτισμένο και με προγράμματα λαϊκής κα-

τοικίας.  

 

Αρμοδιότητες: Μεταξύ άλλων, ευρύτερων αρμοδιοτήτων στις αρμοδιότητες της είναι τα ακόλουθα: 

σχεδιασμός, συντονισμός, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του Στεγαστικού 

Αποκλεισμού και της Έλλειψης Στέγης 

 

Τομείς Παρέμβασης: Παλιννοστούντες, Ομογενείς, Άστεγοι, Θεομηνιόπληκτοι, Χρήστες Ουσιών, 

Άποροι  
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Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 2003 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ekka.org.gr/ 

 

Περιγραφή: Σκοπός του Ε.Κ.Κ.Α. είναι ο συντονισμός του δικτύου των υπηρεσιών κοινωνικής φροντί-

δας της χώρας μας και η παροχή υπηρεσιών επείγουσας κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης  σε άτομα, οι-

κογένειες και ευάλωτες πληθυσμιακές Τομείς που διέρχονται κρίση ή περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης.   Με το νόμο 3895/2010 (ΦΕΚ 206 Ά /8.12.2010) οι σκοποί των καταργηθέντων Εθνικού Παρατη-

ρητηρίου Ατόμων με Αναπηρία (Ν.3106/2003 & 3454/2006) και  Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης (Π.Δ. 55 /2008) υλοποιούνται από το ΕΚΚΑ. 

 

Αρμοδιότητες: Συμβουλευτική και ενημέρωση των πολιτών σε ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας. Ψυχολο-

γική και κοινωνική στήριξη σε άτομα, οικογένειες και Τομείς σε κατάσταση κρίσης έκτακτης ανάγκης. Επεί-

γουσα υποδοχή και προσωρινή προστατευμένη φιλοξενία σε ξενώνες—καταφύγια σε ευάλωτα άτομα σε κρί-

ση ή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Συντονισμός, παραπομπή και διασύνδεση για πρόσβαση των πολιτών 

σε υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που προσφέρονται από άλλους φορείς. Επείγουσα επιτόπια παρέμβαση 

σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Συντονισμός, διασύνδεση και υποστήριξη των Μονάδων Κοινωνικής 

Φροντίδας. 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άστεγοι, Άποροι, Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες 
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Τοπικοί Φορείς Στεγαστικής Πολιτικής 
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Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Δημοτικός Φορέας / ΝΠΙΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 2005 

 

Ιστοσελίδα: https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/dimotikoi-foreis/kentro-ypodoxis-

astegon-dimoy-athinaion-k-y-d  

 

Περιγραφή: Το ΚΥΑΔΑ στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης, σίτισης, υγείας και 

επανένταξης των αστέγων που ζουν στην πόλη καθώς και η υποστήριξη των πολιτών και των οικογενειών 

που, ενώ δεν είναι άστεγοι, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Τα προγράμματα 

υποστήριξης των ευπαθών ομάδων σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία του 

Κ.Υ.Α.Δ.Α.  

 

Αρμοδιότητες: Ανοιχτό Κέντρο Σίτισης Αστέγων, Ξενώνας Στέγασης, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινω-

νικό Φαρμακείο, Αθηναϊκή Αγορά (Παροχή Ρουχισμού), Κόμβος Αλληλοβοήθειας . 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άστεγοι, Άποροι 

https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/dimotikoi-foreis/kentro-ypodoxis-astegon-dimoy-athinaion-k-y-d
https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/dimotikoi-foreis/kentro-ypodoxis-astegon-dimoy-athinaion-k-y-d
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Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Δημοτικός Φορέας / ΝΠΙΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 2011 

 

Ιστοσελίδα: http://www.kodep.gr/ 

 

 

Περιγραφή: Αποστολή της ΚΟΔΕΠ είναι η μέριμνα για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των Δημοτών, 

ανεξαρτήτως ηλικίας. Μεταξύ άλλων η φροντίδα για την περίθαλψη, σίτιση, ένδυση των απόρων και αστέγων 

Δημοτών, η φροντίδα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα υγείας και πρόληψης, καθώς και η εν γένει 

εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην μέριμνα και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

 

Αρμοδιότητες: Παροχή Συσσιτίων, Ξενώνας Στέγασης, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Διεξαγωγή Μαθημά-

των Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού σε Μετανάστες, Κοινωνική Ευαισθητοποίηση 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άστεγοι, Άποροι, Μετανάστες, Ευπαθείς Κοινωνικά Τομείς. 
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Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων 

Δήμος Βάρης—Βούλας—Βουλιαγμένης 

Θεσμική Υπόσταση: Δημοτικός Φορέας / ΝΠΙΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 1986 

 

Ιστοσελίδα: http://www.snf.org/26415 

 

 

 

Περιγραφή: Σκοπός του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης είναι, μέσω παροχών ηθικής στή-

ριξης και με την εξασφάλιση της στέγης και της σίτισης για τους άπορους, άστεγους ανθρώπους που αντιμε-

τωπίζουν προβλήματα υγείας, είναι ηλικιωμένοι ή παραγωγικής ηλικίας και οι οποίοι εντάσσονται σε αυτόν, 

να επανενταχθούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα στην κοινωνία.  

 

Αρμοδιότητες: Παροχή Σίτισης, Ξενώνας Στέγασης, Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άστεγοι, Άποροι,. 
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Κοινωνικός Ξενώνας Καρέα 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος ίδρυσης: 1985 

 

Ιστοσελίδα: http://www.noesi.gr/pronoise/kxkareas 

 

Περιγραφή: Υπάγεται στην εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σκοπός του η πα-

ροχή φιλοξενίας, για διάστημα έως 6 μήνες, σε αυτοεξυπηρετούμενα άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικά 

και οικονομικά προβλήματα και δεν έχουν δυνατότητα εξασφάλισης της στέγης τους. Απευθύνεται σε παιδιά 

(συνοδευόμενα από τους γονείς τους) και ενήλικα άτομα, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  - See more at: 

http://www.noesi.gr/pronoise/kxkareas#sthash.MJLEIvjy.dpuf . 

 

Αρμοδιότητες: Φιλοξενία (στέγη και διατροφή) σε: άστεγους, σε άτομα με διαταραγμένες ενδοοικογε-

νειακές σχέσεις, – άγαμες μητέρες (σε συνεργασία με φορείς παιδικής προστασίας), – κακοποιημένες – εγκυ-

μονούσες, παιδιά με αναπηρίες, που συνοδεύονται από τους γονείς τους (σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ), – 

απεξαρτημένα άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες (σε συνεργασία με ανάλογους φορείς), – νεαρά άτομα χωρίς 

οικογενειακό περιβάλλον ή προερχόμενα από Ιδρύματα, – ηλικιωμένους, – αποφυλακισμένους, – συνοδούς 

ασθενών, – άτομα από την περιφέρεια με προβλήματα υγείας (βάσει του ΠΔ 521/1985 αποκλείονται ρητά οι 

καρκινοπαθείς), – διάφορες άλλες ιδιάζουσες περιπτώσεις ατόμων - See more at: http://www.noesi.gr/

pronoise/kxkareas#sthash.MJLEIvjy.dpuf  

 

Τομείς Παρέμβασης: Άστεγοι, Άποροι, Μετανάστες, Ευπαθείς Κοινωνικά Τομείς. 
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ΜΚΟ Στεγαστικής Πολιτικής 
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Ελληνικό Δίκτυο για την Στέγη και την Κατοικία 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος ίδρυσης: 2011 

 

Ιστοσελίδα: - 

 

 

Περιγραφή: Συντονιστικό όργανο των οργανώσεων που ασχολούνται με το δικαίωμα στη στέγη και την 

κατοικία 

 

Αρμοδιότητες:Φόρουμ Διαλόγου, Συντονισμός δράσεων σε ζητήματα αντιμετώπισης της έλλειψης στέ-

γης και στεγαστικής πολιτικής 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άστεγοι, Πρόσφυγες, Κακοποιημένες Γυναίκες / Παιδιά 
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Κλίμακα 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος ίδρυσης: 2000 

 

Ιστοσελίδα: http://www.klimaka.org.gr/js/index.php/  

 

 

Περιγραφή: Οι δράσεις της Κλίμακας στοχεύουν τόσο στην διάθεση υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και 

στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Προσφέρει υπηρε-

σίες ιατρικές, ψυχοκοινωνικές, ειδικής υποστήριξης και φροντίδας σε άτομα και Τομείς ευπαθείς με πολλαπλά 

προβλήματα που χρήζουν συστηματικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης. Συμβάλλει στον περιορισμό των 

ανισοτήτων, στις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στα δημόσια αγαθά, στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής και 

αλληλεγγύης, στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. . 

 

Αρμοδιότητες: Κέντρο Ημέρας Αστέγων, Ξενώνας Αστέγων, Πρόγραμμα Απασχόλησης Αστέγων στην 

Ανακύκλωση Χαρτιού, Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη, Πρόληψη Αυτοκτονίας, Έρευνα σε ζητήματα Ψυχιατρι-

κής και Έλλειψης Στέγης. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άστεγοι, Άτομα με Προβλήματα Ψυχοκοινωνικής φύσεως και Αυτοκτονικό Ιδεα-

σμό. 

http://www.klimaka.org.gr/js/index.php/
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Praksis 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος ίδρυσης: 1996 

 

Ιστοσελίδα:  www.praksis.gr/  

 

 

Περιγραφή: Η οργάνωση αναπτύσσει ποικίλες δράσεις και πολυεπίπεδα προγράμματα με κύριο στόχο 

την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Για το 

πεδίο της Στέγασης το πρόγραμμα Στέγη Plus, αφορά στα Κέντρα φιλοξενίας στην Αθήνα και την Πάτρα, οι 

οποίοι είναι συνολικά 3 και αναπτύσσεται στο πλαισίου εταιρικού σχήματος με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.  

 

Αρμοδιότητες: Κέντρα Ημέρας Αστέγων, Παροχή Σίτισης και Ειδών Υγιεινής, Ψυχοκοινωνική Υποστή-

ριξη, Κοινωνικά Διαμερίσματα. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Άστεγοι, Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες 

http://www.praksis.gr/
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Γιατροί του Κόσμου 

 

Θεσμική υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος ίδρυσης: 1990 

 

Ιστοσελίδα: www.mdmgreece.gr  

 

Περιγραφή: Οι Γιατροί του Κόσμου είναι μία διεθνής, ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργά-

νωση η οποία παρέχει επείγουσα ιατρική βοήθεια στα θύματα στεγαστικού αποκλεισμού, φυσικών καταστρο-

φών, πολέμων και συγκρούσεων. 

 

Αρμοδιότητες: Ιατρική φροντίδα, χάραξη και εφαρμογή πολιτικής υγείας, Ευθύνη Λειτουργίας του Υ-

πνωτηρίου του Δήμου Αθηναίων 

 

Τομείς παρέμβασης: Άστεγοι, Άμαχοι πολέμου, πρόσφυγες, μετανάστες, άποροι, ανασφάλιστοι  

http://www.mdmgreece.gr
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Ξενώνας Αστέγων Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

 

Θεσμική υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος ίδρυσης: 1877 

 

Ιστοσελίδα: www.redcross.gr  

 

Περιγραφή: Μη κυβερνητικός οργανισμός με σκοπό την ανθρωπιστική δράση και βοήθεια σε περιόδους 

πολέμου και ειρήνης σε κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς. 

 

Αρμοδιότητες: Μεταβατική Φιλοξενία Αστέγων, Νοσηλευτική περίθαλψη τραυματιών και ασθενών, 

καθώς και η προστασία των αιχμαλώτων, του άμαχου πληθυσμού και των θυμάτων πολέμου, η αρωγή και συ-

μπαράσταση στα θύματα θεομηνιών και επιδημιών, καθώς και η αυτόνομη ή σε συνεργασία με το Κράτος και 

κοινωνικούς φορείς, ανθρωπιστική δραστηριότητα. 

 

Τομείς παρέμβασης: άστεγοι, πρόσφυγες, μετανάστες, θύματα πολέμου. 

http://www.redcross.gr
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Περιοδικό Δρόμου Σχεδία 

ΜΚΟ Διογένης 

 

Θεσμική υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος ίδρυσης: 2013 

 

Ιστοσελίδα: http://www.shedia.gr/ 

 

 

Περιγραφή: Βασικές δράσεις της «Διογένης ΜΚΟ» είναι η έκδοση του περιοδικού δρόμου «σχεδία» και η 

σύσταση της εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας αστέγων με την ετήσια συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 

Αστέγων. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου, στην Αθήνα και 

άλλες πόλεις της Ελλάδας, μια σειρά πολιτιστικών    και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και εκδηλώσεις ειδι-

κού κοινωνικού περιεχομένου, όπως συναυλίες, εκθέσεις φωτογραφίας, ημερίδες, κινηματογραφικά φεστιβάλ, 

τουρνουά ποδοσφαίρου & ενημέρωσης κ.ά. 

 

Αρμοδιότητες: Ενεργοποίηση Αστέγων και Ανέργων, Υποστήριξη Εισοδήματος, Πολιτικές Κοινωνικής 

Επανένταξης 

 

Τομείς παρέμβασης: άποροι, άστεγοι, άνεργοι 
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Φορείς Πολιτικής Περιβάλλοντος 

 

 

 

 

 

Την ευθύνη του Συντονισμού για το πεδίο της Πολιτικής Περιβάλλοντος είχε ο Νίκος Κουραχάνης 

(Υποψήφιος Διδάκτωρ Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), ενώ, στη χαρτογράφηση συνέ-

βαλλε η Μαρία Δημητροπούλου (Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτι-

κής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). 
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Υπερεθνικοί Φορείς Πολιτικής Περιβάλλοντος 
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) 

 

 

Θεσμική Υπόσταση: Οργανισμός της ΕΕ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1993 

 

Ιστοσελίδα: www.eea.europa.eu 

 

Περιγραφή: Σκοπός του Οργανισμού είναι η παροχή έγκυρης πληροφόρησης για το περιβάλλον. Ο Ορ-

γανισμός αποτελεί την κύρια πηγή ενημέρωσης για όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη, υιοθέτηση, εφαρμογή 

και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, και για το ευρύ κοινό. Σήμερα, ο ΕΟΠ αριθμεί 33 χώρες μέ-

λη. 

 

Αρμοδιότητες: Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενσωμάτωση της πε-

ριβαλλοντικής συνιστώσας στις οικονομικές πολιτικές και την πρόοδο στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας, 

συντονισμός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κράτη Μέλη της ΕΕ σε ζητήματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

 

http://www.eea.europa.eu/
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Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής Οργανισμός 

 

Έτος Ίδρυσης: 1948 

 

Ιστοσελίδα: www.oecd.org/  

 

Περιγραφή: Ένας από τους τομείς δραστηριοποίησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) που φέρει το γενικό τίτλο της «βιωσιμότητας», αφορά ειδικότερα θέματα σχετικά με τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, την ενέργεια και την αλιεία. Τοποτηρητής στον τομέα του περιβάλλοντος 

είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος που παρέχει στις κυβερνήσεις την αναλυτική βάση για τη διαμόρφωση πο-

λιτικών που θα είναι αποτελεσματικές και ταυτόχρονα οικονομικά αποδοτικές. 

 

Αρμοδιότητες: εκθέσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων των χωρών μελών του, συλλογή στοιχείων, ανάλυ-

ση πολιτικών, διαμόρφωση προβολών και μοντέλων, και διαμόρφωση κοινών προσεγγίσεων 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κράτη Μέλη στον τομέα της Πολιτικής Περιβάλλοντος 

http://www.oecd.org/
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Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη (ΟΕΕ/UNECE) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής Οργανισμός 

 

Έτος ίδρυσης: 1947 

 

Ιστοσελίδα: http://www.unece.org/ 

 

 

Περιγραφή: Η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη δημιουργήθηκε από το Οικονομικό και Κοινωνι-

κό Συμβούλιο του ΟΗΕ. Κύριος στόχος της είναι η προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ 

των 56 χωρών-μελών της. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργα-

σίας μεταξύ των χωρών σε οικονομικά και επιμέρους τομεακά θέματα. Επιπλέον, η ΟΕΕ προωθεί τη διαμόρ-

φωση διεθνών νομικών εργαλείων που αφορούν στην οικονομική συνεργασία, στην ενέργεια, στο περιβάλλον, 

στους ανθρώπινους οικισμούς, στο εμπόριο και στις μεταφορές και παρέχει στατιστικά στοιχεία, οικονομικές 

μελέτες και περιβαλλοντικές εκθέσεις.  

 

Αρμοδιότητες: Στον τομέα του περιβάλλοντος, οι δραστηριότητες της ΟΕΕ-ΟΗΕ στοχεύουν στην προ-

στασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και στη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μεταξύ των 

κρατών μελών. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κράτη Μέλη σε Ζητήματα Πολιτικής Περιβάλλοντος 

http://www.unece.org/
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Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση  (W.W.F.) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής ΜΚΟ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1961 

 

Ιστοσελίδα: www.wwf.org 

 

 

Περιγραφή: Πρόκειται για την μεγαλύτερη περιβαλλοντική οργάνωση στον κόσμο με πάνω από 5 εκα-

τομμύρια υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο, που εργάζονται σε περισσότερες από 100 χώρες. Η αποστολή της 

ομάδας είναι «να σταματήσει η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη και να οικοδομήσουμε 

ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με τη φύση.» 

  

Αρμοδιότητες: Πολιτικές έρευνας, διατήρησης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος  

 

Τομείς Παρέμβασης: Ζητήματα Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

http://www.wwf.org/
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Greenpeace 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής ΜΚΟ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1971 

 

Ιστοσελίδα: www.greenpeace.org 

 

 

Περιγραφή: Η Greenpeace είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που με τη δράση της αναδεικνύει 

τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και προωθεί αποτελεσματικές λύσεις για ένα πράσινο και ει-

ρηνικό μέλλον. 

 

Αρμοδιότητες: Εκπόνηση ερευνών, εκθέσεων, άσκηση πίεσης και ακτιβισμού για ζητήματα περιβάλλο-

ντος 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ζητήματα Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
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Friends of the Earth Europe 

 

Θεσμική Υπόσταση: Διεθνής ΜΚΟ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1969 

 

Ιστοσελίδα: www.foeeurope.org  

 

 

Περιγραφή: Το Friends of the Earth Europe(FoEE) περιλαμβάνει 31 εθνικές οργανώσεις και χιλιάδες τοπικές 

ομάδες. Αντιπροσωπεύει ομάδες μελών του δικτύου προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με στόχο να επηρεά-

σουν τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, ευαισθητοποιεί το κοινό σε όλη την Ευρώπη για τα περιβαλλοντικά θέμα-

τα, οργανώνει εκστρατείες για αειφόρες λύσεις για τις πιο πιεστικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλή-

σεις που απειλούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη.  

 

Αρμοδιότητες: εκπαιδευτικά προγράμματα, καμπάνιες, άσκηση πίεσης σε ζητήματα Φυσικού Περιβάλ-

λοντος 

 

Τομείς Παρέμβασης:  Χώρες της Ευρώπης, θεσμικά όργανα της ΕΕ  
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Εθνικοί Φορείς Πολιτικής Περιβάλλοντος 
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Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,  

Ενέργειας και Περιβάλλοντος 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2015 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=856&language=el-GR 

 

 

Περιγραφή: Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και Πε-

ριβάλλοντος συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής και τη Γενι-

κή Διέύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος. 

 

 

Αρμοδιότητες: Προστασία Βιοποικιλότητας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

 

Τομείς Παρέμβασης:  Βιοποικιλότητα, Φυσικό Περιβάλλον 
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Πράσινο Ταμείο 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2010 

 

Ιστοσελίδα: www.prasinotameio.gr/ 

 

 

Περιγραφή: Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του 

περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, 

μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η 

στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέρο-

ντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων. 

 

 

Αρμοδιότητες: διαμόρφωση και αξιολόγηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, εισήγηση προτάσεων, 

διατήρηση δημόσιας βάσης δεδομένων, παρακολούθηση της είσπραξης, ο έλεγχος και η διασφάλιση της από-

δοσης των Πράσινων Πόρων 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Βιώσιμη Ανάπτυξη, Φυσικό Περιβάλλον 
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Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ανεξάρτητη Αρχή 

 

Έτος Ίδρυσης: 1999 

 

Ιστοσελίδα: www.rae.gr 

 

 

Περιγραφή: Η ΡΑΕ είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, με κύρια αρμοδιότητά της να εποπτεύει την εγ-

χώρια αγορά ενέργειας, σε όλους τους τομείς της, εισηγούμενη προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και 

λαμβάνοντας η ίδια μέτρα για την επίτευξη του στόχου της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 

και φυσικού αερίου. 

 

 

Αρμοδιότητες: Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας, Προστασία των καταναλωτών, Πα-

ρακολούθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, Χορήγηση αδειών, Εποπτεία επί των 

Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς, Έγκριση τιμολογίων μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, Χορήγη-

ση εξαίρεσης από υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης τρίτων, Παρακολούθηση πρόσβασης στις ενεργειακές 

διασυνδέσεις, λήψη ρυθμιστικών μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών αγορών 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ενέργεια, Φυσικό Περιβάλλον 
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Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ ΑΕ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ανώνυμη Εταιρία 

 

Έτος Ίδρυσης: 1950 

 

Ιστοσελίδα: www.dei.gr 

 

 

Περιγραφή: Η ΔΕΗ είναι ελληνική κρατικά ελεγχόμενη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Από 

το 2001 λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρία. Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, 

παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου το 68% της εγκατεστημένης ι-

σχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνοντας στο ενεργειακό της μείγμα λιγνι-

τικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και μονάδες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).  

 

 

Αρμοδιότητες: Παραγωγή και Εμπορία Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Φορείς, Επιχειρήσεις, Νοικοκυριά και Γενικός Πληθυσμός σε Εθνικό Επίπεδο 
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Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ ΑΕ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ανώνυμη Εταιρία 

 

Έτος Ίδρυσης: 1988 

 

Ιστοσελίδα: www.depa.gr 

 

 

Περιγραφή: Η ΔΕΠΑ είναι η εταιρεία που εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας 

μια μεγάλη ενεργειακή επένδυση. Αποτελεί όμιλο εταιρειών με δυναμική παρουσία στον ενεργειακό τομέα 

και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών. Με μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας αερίου στη-

ρίζει την επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβου-

λίες, ώστε η Ελλάδα να έχει ουσιαστικό ρόλο ως κόμβος διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη 

από χώρες με πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου. 

 

 

Αρμοδιότητες: Εξόρυξη, Παραγωγή και Εμπορία Φυσικού Αερίου 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Φορείς, Επιχειρήσεις, Νοικοκυριά και Γενικός Πληθυσμός σε Εθνικό Επίπεδο 
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Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ανώνυμη Εταιρία 

 

Έτος Ίδρυσης: 2001 

 

Ιστοσελίδα:  www.greekhydrocarbons.gr/ 

 

 

Περιγραφή: Η ΕΔΕΥ αποτελεί Εθνικό Φορέα Υδρογονανθράκων, ο οποίος διαχειρίζεται τα αποκλειστι-

κά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σε θέματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθρά-

κων. 

 

 

Αρμοδιότητες: διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες, δημιουργία 

βάσεων δεδομένων, χορήγηση αδειών, διεξαγωγή διαγωνισμών, σύναψη συμφωνιών, διαπραγμάτευση  

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ενέργεια, Φυσικό Περιβάλλον 
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Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1987 

 

Ιστοσελίδα: www.cres.gr/ 

 

 

Περιγραφή: Το ΚΑΠΕ είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθο-

λογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτι-

κής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων υλοποιεί καινοτόμα έργα και σημαντικές δράσεις για την διά-

δοση και εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών. 

 

 

Αρμοδιότητες: προώθηση των εφαρμογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κά-

θε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών, συμβουλευτικών, επενδυτικών) στους 

παραπάνω τομείς, με γνώμονα τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην αλυσίδα παραγωγή/

μεταφορά/χρήση της ενέργειας. 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ενέργεια, Φυσικό Περιβάλλον 
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Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2001 

 

Ιστοσελίδα: www.eoan.gr 

 

 

Περιγραφή: ο ΕΟΑΝ  είναι ο αρμόδιος φορέας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πο-

λιτικής για την ανακύκλωση στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης. Είναι υπεύθυνος για 

την έγκριση, την εποπτεία και τον έλεγχο των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και 

για την παρακολούθηση της επίτευξης των εθνικών στόχων ανακύκλωσης και αξιοποίησης για εκείνα τα υλι-

κά που υπάγονται στο θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης. 

 

 

Αρμοδιότητες: Εισήγηση και Σχεδιασμός Προγραμμάτων, Χορήγηση Εγκρίσεων και Πιστοποιητικών, 

Οδηγίες, Συστάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων, Εκπόνηση Μελετών. 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Φυσικό Περιβάλλον 
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Τοπικοί Φορείς Πολιτικής Περιβάλλοντος 
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Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1985 

 

Ιστοσελίδα: www.organismosathinas.gr/ 

 

 

Περιγραφή: αποτελεί τον φορέα συνολικής και επιτελικής διαχείρισης των χωροταξικών, πολεοδομι-

κών και περιβαλλοντικών θεμάτων για την Περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, έχει και την αρμοδιότητα συ-

σχέτισης του οικονομικού προγραμματισμού με τα διάφορα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού, για δράσεις και 

προγράμματα που αφορούν στο συγκεκριμένο χώρο. Είναι ΝΠΔΔ, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 

και εποπτεύεται από ΥΠΕΚΑ. 

 

 

Αρμοδιότητες: Σχεδιασμός της χωροταξικής πολιτικής, λήψη μέτρων, όρων και περιορισμών για την 

εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, συντονισμός των προγραμμάτων και των μελετών που έχουν 

σχέση με το ΡΣΑ 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Προστασία Περιβάλλοντος  
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Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 

(ΟΡ.ΘΕ.) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1985 

 

Ιστοσελίδα: www.orth.gr/ 

 

 

Περιγραφή: Ο ΟΡΘΕ είναι ΝΠΔΔ, έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από το ΥΠΕ-

ΚΑ. Κύριο αντικείμενο του ΟΡΘΕ είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσα-

λονίκης. 

 

 

Αρμοδιότητες: σχεδιασμός και προγραμματισμός της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης, μέσα στα 

πλαίσια της Εθνικής χωροταξικής πολιτικής, λήψη μέτρων και κατευθύνσεων για την αναβάθμιση και προ-

στασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Προστασία Περιβάλλοντος. 
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ΜΚΟ Πολιτικής Περιβάλλοντος 
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Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1951 

 

Ιστοσελίδα: eepf.gr/ 

 

 

Περιγραφή: Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Ορ-

γάνωση πανελλήνιας εμβέλειας που δραστηριοποιείται από το 1951 για την προστασία του Ελληνικού φυσι-

κού περιβάλλοντος. Έχει ως αποστολή της να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί, τόσο τους Έλληνες όσο και 

αυτούς που αγαπούν την Ελλάδα για τη φυσική κληρονομιά της χώρας και να δραστηριοποιείται για τη προ-

στασία της.  

 

 

Αρμοδιότητες: Παρεμβατική Προστασία, Προγράμματα Διατήρησης και  Προστασίας της Φύσης, Πε-

ριβαλλοντική Εκπαίδευση, Οικολογική Διαχείριση, Ευαισθητοποίηση του Κοινού, Νομικές Δράσεις 

 

 

Ομάδες / Πεδία Παρέμβασης: Φυσικό Περιβάλλον 
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Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1991 

 

Ιστοσελίδα: www.ekby.gr/ 

 

Περιγραφή: Το ΕΚΒΥ ιδρύθηκε ως παράρτημα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με έδρα 

τη Θέρμη του Νομού Θεσσαλονίκης, το 1991, με χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης και του Παγκό-

σμιου Ταμείου για τη Φύση, ύστερα από πρόταση του ελληνικού κράτους. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται 

εντός του Αγροκτήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο γενικός σκοπός του ΕΚΒΥ εί-

ναι να προωθήσει την αειφορική διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες πε-

ριοχές της Μεσογειακής Λεκάνης και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. 

 

 

Αρμοδιότητες: Διαχείριση φυσικών περιοχών, Επιστημονική πληροφόρηση, Εφαρμοσμένη έρευνα, Κα-

τάρτιση, Ευαισθητοποίηση κοινού και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκτέλεση ειδικών έργων 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος 
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Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1982 

 

Ιστοσελίδα: www.ornithologiki.gr 

 

 

Περιγραφή: Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με 

αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα, θεωρώντας τα ως βασι-

κά στοιχεία της ελληνικής φύσης. Από το 1982 εργάζεται ώστε να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο 

για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο. 

 

 

Αρμοδιότητες: Άσκηση Πίεσης, Παρεμβάσεις, Ευαισθητοποίηση, Νομικές Διαδικασίες, Εκπόνηση Με-

λετών, Γνωμοδοτήσεις 

 

 

Ομάδες / Πεδία Παρέμβασης: Προστασία Βιοποικιλότητας και Φυσικού Περιβάλλοντος. 
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ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1992 

 

Ιστοσελίδα: www.arcturos.gr/ 

 

Περιγραφή: Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που 

ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, με δράσεις έρευνας 

πεδίου, επιστημονικής μελέτης, ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού 

για την προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

 

Αρμοδιότητες: Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ασκεί πολιτική πίεση για την προστασία της φύσης αναπτύσσοντας 

δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού. 

 

Ομάδες Παρέμβασης: Προστασία Άγριων Ζώων, Φυσικό Περιβάλλον 
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Μεσόγειος SOS 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΜΚΟ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1990 

 

Ιστοσελίδα: www.medsos.gr/ 

 

 

Περιγραφή: Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ξεκίνησε το 1990 ως μια Περιβαλλοντική Οργάνωση μη κερδο-

σκοπικού χαρακτήρα, από μία ομάδα ανθρώπων αποφασισμένων να παρέμβουν στα περιβαλλοντικά προβλή-

ματα της χώρας, της Μεσογείου και της Ευρώπης γενικότερα. 

 

 

Αρμοδιότητες: Άσκηση Πιέσεων, Ευαισθητοποίηση, Ενημερωτικές Εκστρατείες, Διατύπωση Προτάσεων 

 

 

Ομάδες Παρέμβασης: Φυσικό Περιβάλλον, Θαλάσσιο Περιβάλλον 
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Φορείς Κοινωνικής Έρευνας 

 

 

 

 

 

Την ευθύνη του Συντονισμού και της Χαρτογράφησης για το Πεδίο της Κοινωνικής Έρευνας είχε η Αγγελική 

Καζάνη (Υποψήφια Διδάκτωρ Κοινωνικής Στατιστικής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανε-

πιστήμιο). 
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Υπερεθνικοί Φορείς Κοινωνικής Έρευνας 
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Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat)  

 

Θεσμική Υπόσταση: Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Έτος Ίδρυσης: 1953 

 

Ιστοσελίδα: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

 

 

Περιγραφή: Κύριο καθήκον της είναι η συλλογή και δημοσίευση στατιστικών στοιχείων που αφορούν 

σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η προώθηση μεθόδων στατιστικής σε κράτη-μέλη ή υποψήφια 

κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών 

(EFTA). Οι διάφοροι αντίστοιχοι οργανισμοί του κάθε κράτους που συνεργάζονται με την Eurostat λειτουρ-

γούν με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Στατιστικής. 

 

Αρμοδιότητες: Συλλογή και Επεξεργασία Στατιστικών Δεδομένων 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ευρωπαϊκός Πληθυσμός, Οικονομικοί, Πολιτικοί και Κοινωνικοί Τομείς  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD
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Εθνικοί Φορείς Κοινωνικής Έρευνας 
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Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1964 

 

Ιστοσελίδα: www.gsrt.gr  

 

Περιγραφή: Η ΓΓΕΤ είναι το αρμόδιο ΝΠΔΔ που είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της ερευνητικής 

και τεχνολογικής πολιτικής στην Ελλάδα. 

 

Αρμοδιότητες: Η ΓΓΕΤ έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστη-

ριοτήτων, την μεταφορά και διάχυση προηγμένων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς και την α-

ξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Πολιτική Έρευνας, Κοινωνική Έρευνα 

http://www.gsrt.gr/
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Ακαδημία Αθηνών 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1926 

 

Ιστοσελίδα: http://www.academyofathens.gr/  

 

Περιγραφή: Γενικός και κύριος σκοπός της Aκαδημίας Aθηνών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή των 

Επιστημών, των Γραμμάτων και των Kαλών Tεχνών. Επίσης η επικοινωνία του ιδρύματος και των ακαδημαϊ-

κών με τις άλλες ακαδημίες ή τους ομοτέχνους τους, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με αυτούς. Στους σκο-

πούς της Ακαδημίας είναι επίσης η  επιστημονική έρευνα και μελέτη στους τομείς γεωργία, βιομηχανία, ναυτι-

λία, εθνική οικονομία, καθώς και η έκδοση γνωμοδοτήσεων, προτάσεων, αποφάσεων, κρίσεων για την διαφώ-

τιση και καθοδήγηση κρατικών οργάνων και αρχών. 

 

Αρμοδιότητες: Στο πλαίσιο των σκοπών της η Aκαδημία Aθηνών προβαίνει δια των μελών της σε επιστη-

μονικές ανακοινώσεις, και συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, πραγ-

ματοποιεί εκδόσεις, χορηγεί υποτροφίες, απονέμει βραβεία. Σήμερα λειτουργούν στην Aκαδημία 23 ερευνητι-

κά κέντρα και γραφεία. Tελευταία μεγάλη προσφορά της Aκαδημίας Aθηνών στην έρευνα είναι το Ίδρυμα 

Iατροβιολογικών Eρευνών. Πολλές φορές η Aκαδημία Aθηνών, με τις γνωμοδοτήσεις και τις προτάσεις της, 

έχει προσφέρει υπηρεσία στο κράτος, κυρίως για εθνικά ζητήματα και για ζητήματα παιδείας και οικονομικής 

πολιτικής. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Επιστημονική Έρευνα / Κοινωνική Έρευνα 

http://www.academyofathens.gr/
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Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Ανεξάρτητη αρχή με την υποστήριξη της ΕΕ  

 

Έτος Ίδρυσης: 1925 

 

Ιστοσελίδα: www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE  

 

Περιγραφή: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή συλλέγει στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό, 

την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, την απασχόληση και την ανεργία, την εκπαίδευση κλπ. Χρήση των 

στατιστικών στοιχείων που συλλέγει κάνουν τόσο το ελληνικό κράτος, όσο και διεθνείς οργανισμοί, όπως η 

UNESCO, ο Ο.Η.Ε., ο Ο.Ο.Σ.Α., αλλά και επιχειρήσεις, επιστήμονες κ.α. 

 

Αρμοδιότητες: Οι επιμέρους στόχοι και δραστηριότητες του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνουν:  Να εί-

ναι και να παραμένει πραγματικά και αναμφισβήτητα μια Ανεξάρτητη Στατιστική Αρχή, η οποία θα λειτουρ-

γεί πάντοτε με τρόπο που να εκφράζει αυτό το πρότυπο. Να παράγει στατιστικά στοιχεία χρήσιμα συναφή 

για τη δημόσια πολιτική, την οικονομία και τους άλλους τομείς της ζωής Να κερδίζει και να ανανεώνει συ-

νεχώς την εμπιστοσύνη των χρηστών στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων. Να έχει και να διαφυλάτ-

τει την εμπιστοσύνη των στατιστικών μονάδων των πολιτών, νοικοκυριών, επιχειρήσεων οι οποίες παρέχουν 

εμπιστευτικές πληροφορίες τους για την παραγωγή στατιστικών. Οι πρακτικές αυτές αποτελούν τη βάση πά-

νω στην οποία η Ελληνική Στατιστική Αρχή συντονίζει τη δράση και των υπόλοιπων φορέων του Ελληνικού 

Στατιστικού Συστήματος, όσον αφορά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση των επίσημων στατιστικών της 

Ελλάδος. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κοινωνική Έρευνα 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
http://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%
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Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)  

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1959 

 

Ιστοσελίδα: www.ekke.gr 

 

Περιγραφή: Η ερευνητική στρατηγική του ΕΚΚΕ επικεντρώνεται στη συστηματική έρευνα, παρακο-

λούθηση και καταγραφή κοινωνικών τάσεων και διεργασιών στην ανάπτυξη υποδομών, θεωρητικών εργαλεί-

ων, μεθόδων και τεχνικών που υποστηρίζουν φορείς χάραξης και εφαρμογής πολιτικής στον τομέα ευθύνης 

τους στη συστηματική συνεργασία με φορείς που αναπτύσσουν κοινωνική έρευνα (ΑΕΙ, τοπική αυτοδιοίκηση, 

δημόσιος και ιδιωτικός τομέας κ.λπ.) στην ανάπτυξη στρατηγικών κόμβων συντονισμού της έρευνας και της 

εφαρμογής της. 

 

Αρμοδιότητες: Η ερευνητική στρατηγική του ΕΚΚΕ  επικεντρώνεται  

στη συστηματική έρευνα, παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών τάσεων και διεργασιών στην ανάπτυξη 

υποδομών, θεωρητικών εργαλείων, μεθόδων και τεχνικών που υποστηρίζουν φορείς χάραξης και εφαρμογής 

πολιτικής στον τομέα ευθύνης τους στη συστηματική συνεργασία με φορείς που αναπτύσσουν κοινωνική 

έρευνα (ΑΕΙ, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας κ.λπ.) 

στην ανάπτυξη στρατηγικών κόμβων συντονισμού της έρευνας και της εφαρμογής της  και αναπτύσσεται 

στους παρακάτω άξονες  στην Κοινωνική Πολιτική, στις Κοινωνικές δομές και τον Κοινωνικό μετασχηματι-

σμό, στην Πολιτική Κοινωνιολογία και τους θεσμούς, στην Κοινωνιολογία του αστικού χώρου, στην Κοινωνι-

κή Ανθρωπολογία και Κοινωνιολογία του αγροτικού χώρου και στην Κοινωνιολογία του πολιτισμού 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κοινωνική Έρευνα 

http://www.ekke.gr/
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Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

 

Έτος Ίδρυσης: 1958 

Ιστοσελίδα: http://www.eie.gr/  

 

Περιγραφή: Αποστολή του ΕΙΕ είναι η διεξαγωγή πολύ-επιστημονικής έρευνας στους τομείς των ανθρω-

πιστικών, φυσικών και τεχνικών επιστημών. Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) έχει ως αντικείμε-

νο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ιστορίας του ελληνικού χώρου και 

των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.  

 

Αρμοδιότητες: Αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συγκρότηση και τη διά-

χυση νέας γνώσης, καθώς και την κατάρτιση νέων ερευνητών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική αυ-

τογνωσία και στη διεθνή επιστημονική συνεργασία στα πεδία που υπηρετεί. Tα Ινστιτούτα των θετικών επι-

στημών του ΕΙΕ εκτελούν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις περιοχές της φυσικής, χημείας, επιστήμης 

υλικών και βιολογίας, αναπτύσσοντας παράλληλα υπηρεσίες και προϊόντα που συμβάλλουν στην οικονομι-

κή και κοινωνική ανάπτυξη. Το ΕΚΤ παρέχει εθνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης και υποστήρι-

ξης σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας με διεθνή εμβέλεια. Η Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνο-

λογίας παρέχει μοναδικές υπηρεσίες στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας από το 1958. 

 

 

Τομείς Παρέμβασης: Ιστορική Έρευνα 

 

http://www.eie.gr/
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Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2011 

 

Ιστοσελίδα: http://www.iep.edu.gr/index.php?lang=el  

 

Περιγραφή: Επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-

των με κύριο σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων τα οποία αφορούν την Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κα-

θώς και τη διαρκή και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτι-

κής στα θέματα αυτά. 

 

Αρμοδιότητες:. Γνωμοδότηση, εισήγηση, διαμόρφωση και εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε 

όλους τους τύπους σχολικών μονάδων.  Διερεύνηση και εντοπισμός αλληλεπικαλύψεων σε ερευνητικές ή 

πειραματικές δραστηριότητες διαφορετικών φορέων σε θέματα εκπαίδευσης. Μελέτη των θεμάτων που 

συνδέονται με την σχολική ζωή. Υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων στα θέματα των ανωτέρω αρμοδιο-

τήτων του. 

 

Πεδία Παρέμβασης: Εκπαιδευτική Πολιτική, Φορείς Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

http://www.iep.edu.gr/index.php?lang=el
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Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2005 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ita.org.gr/  

 

 

Περιγραφή: Επιστημονική προσέγγιση και τεκμηρίωση σε ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτο-

διοίκηση 

 

Αρμοδιότητες: Εκπόνηση μελετών και συμβουλευτικός ρόλος σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Τοπική Αυτοδιοίκηση  

http://www.ita.org.gr/
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Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1990 

 

Ιστοσελίδα: http://www.ineobservatory.gr/  

 

Περιγραφή: Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένες αναλύσεις 

για μια σειρά κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων. 

 

Αρμοδιότητες: Οι επιμέρους στόχοι και δραστηριότητες του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνουν: την πα-

ρακολούθηση και εξέταση των εξελίξεων που καταγράφονται σε ζητήματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, 

με τη μακροοικονομική πολιτική, τις εργασιακές σχέσεις, τις πολιτικές υγείας, τη φτώχεια και την ανισότη-

τα, τις αγορές εργασίας, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη μετανάστευση, τη διεξαγωγή της έρευνας για ειδι-

κά επιστημονικά ζητήματα που αφορούν τα ευρύτερα ακαδημαϊκά πεδία τα οποία πραγματεύεται το Ινστι-

τούτο Εργασίας, την καταγραφή προτάσεων  πολιτικής που δύνανται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των 

σύγχρονων προβλημάτων του κόσμου της εργασίας, τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με στόχο την 

τεκμηριωμένη διατύπωση θέσεων της ΓΣΕΕ για ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής, την παροχή πληροφο-

ριακού υλικού σε εργαζομένους και συνδικαλιστικούς φορείς καθώς και τη συνεργασία με ερευνητικά ινστι-

τούτα, πανεπιστήμια και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Κοινωνική Έρευνα, Εργασιακές Σχέσεις, Κοινωνικές Ανισότητες, Φτώχεια και 

Κοινωνικός Αποκλεισμός 

http://www.ineobservatory.gr/
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Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 2004 

 

Ιστοσελίδα: http://www.kanep-gsee.gr/  

 

Περιγραφή: Ο σκοπός της δράσης και του έργου του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ είναι εκπαιδευτικός, επιστημονι-

κός και ερευνητικός. Πρωταρχικά αποβλέπει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δομών και στρατηγικών για τη 

μετάβαση όλων στην κοινωνία της γνώσης καθώς και στην ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης και ε-

φαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης). 

 

Αρμοδιότητες: Οι ειδικότεροι στόχοι και αρμοδιότητες του φορέα εστιάζουν στην αύξηση των ευκαι-

ριών πρόσβασης των πολιτών σε όλο το σύστημα εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης), στη βελτί-

ωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις μορφές της, στη διασύνδεση της εκπαίδευσης 

με την απασχόληση, στη μελέτη-καταγραφή-αξιολόγηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και 

στη διερεύνηση προτύπων καλής πρακτικής στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών. Κεντρικός, βέ-

βαια, άξονας της δράσης του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ είναι ο σχεδιασμός-ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο 

την αναβάθμιση της ποιότητας της παρέμβασης των μελών και στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος, 

ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να ασκήσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τον απαι-

τητικό ρόλο τους. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Εκπαιδευτική Πολιτική, Πολιτικές Κατάρτισης 

http://www.kanep-gsee.gr/
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Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1994 

 

Ιστοσελίδα: http://www.kethi.gr/  

 

Περιγραφή: Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), σύμφωνα με το καταστατικό του, 

έχει ως κύριο σκοπό την πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών για θέματα ισότητας των 

φύλων. Στο πλαίσιο αυτού του σκοπού, από το 1994 έχουν διενεργηθεί πρωτότυπες έρευνες και μελέτες επι-

σκόπησης σε θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων, όπως η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα των 

γυναικών, η εκπαίδευση, η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η κοινωνική πολιτική, ο 

κοινωνικός αποκλεισμός, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η βία κατά των γυναικών κ.λπ. 

 

Αρμοδιότητες: To Κ.Ε.Θ.Ι. διεξάγει έρευνες και μελέτες για την ισότητα των φύλων, δημοσιεύει και εκδίδει 

μελέτες, έρευνες και άλλο ενημερωτικό υλικό. Επιπλέον, σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί προγράμματα 

δράσης που προωθούν τους στόχους για την άρση των διακρίσεων κατά των γυναικών. Το ίδρυμα μεταφέρει 

τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικές γυναικών για την απασχόληση, την επιχειρηματικότη-

τα και την κοινωνική ένταξη και παρέχει πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα 

των φύλων. Μία ακόμα αρμοδιότητά του είναι το ότι αναλαμβάνει την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση 

και την επιμόρφωση ατόμων, ομάδων, φορέων και οργανισμών σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύ-

λων όπως επίσης θέτει σε λειτουργία πιλοτικούς θεσμούς που προωθούν καλές πρακτικές υπέρ των γυναι-

κών. Επιπλέον, προωθεί την αμφίδρομη πληροφόρηση σε θέματα πολιτικής για την ισότητα των φύλων σε 

διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Το Κ.Ε.Θ.Ι. υποστηρίζει τη δικτύωση και τη σύνδεση φορέων που 

δραστηριοποιούνται στην προώθηση των γυναικών στην απασχόληση, στην επιχειρηματικότητα και στην 

κοινωνική ένταξη και τέλος διοργανώνει διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια για την ευαισθητοποίηση των γυ-

ναικών και των ανδρών, καθώς και για την υποστήριξη των δράσεων του. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Πολιτικές Φύλου 

http://www.kethi.gr/
http://www.kethi.gr/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=23&lang=el
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Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων (ΚΕΜΟ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Αστική Εταιρεία / ΜΚΟ 

 

Έτος Ίδρυσης: 1996 

 

Ιστοσελίδα: http://www.kemo.gr/  

 

Περιγραφή: Σκοπός του ΚΕΜΟ είναι η πολυδιάστατη μελέτη της παρουσίας μειονοτικών ομάδων, 

γλωσσών και κάθε πολιτισμικής ιδιαιτερότητας, σε θεωρητικό επίπεδο ή σε συγκεκριμένες περιπτώ-

σεις, στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού.  

 

Αρμοδιότητες: Έρευνα πάνω σε θέματα μειονοτήτων. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Μειονότητες, Πολιτική Μειονοτήτων 

http://www.kemo.gr/
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Ερευνητικοί Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής  

Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων 
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Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ) 

 

Θεσμική Υπόσταση: Εργαστήριο Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου  

 

Έτος Ίδρυσης: 1990 

 

Ιστοσελίδα: http://www.kekmokop.gr/  

 

Περιγραφή: Το Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνι-

κής Πολιτικής ιδρύθηκε με σκοπό τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, αυτοτελώς, κατ’ ανάθεση ή σε συ-

νεργασία με άλλους φορείς σε θέματα κοινωνικής μορφολογίας, δημογραφίας, κοινωνικής και πολιτισμικής 

ανθρωπολογίας, κοινωνικής γεωγραφίας, εφαρμοσμένης κοινωνιολογίας και κοινωνικής πολιτικής. Επιπλέον 

σκοπός του είναι η παραγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη 

και προαγωγή της αποτελεσματικής διδασκαλίας, έρευνας και ενημέρωσης σε θέματα επιστημονικής αρμο-

διότητας του ΚΕΚΜΟΚΟΠ και του επιστημονικού προσωπικού.  

 

Αρμοδιότητες: Ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας που μπορεί: α) 

να διευκολύνει το διδακτικό έργο του Τμήματος, β) να προάγει τη σύνδεση της διδασκαλίας και της επιστη-

μονικής έρευνας με την κοινωνική πραγματικότητα και τα προβλήματά της και γ) να καταστήσει προσιτή την 

επιστημονική γνώση και τους επιστημονικούς προβληματισμούς στον ευρύτερο εκτός του Πανεπιστημίου χώ-

ρο.  

 

Τομείς Παρέμβασης: Κοινωνική Έρευνα, Κοινωνική Πολιτική 

http://www.kekmokop.gr/
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Εργαστήριο Σπουδών Φύλου 

 

Θεσμική Υπόσταση: Εργαστήριο Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου  

 

Έτος Ίδρυσης:  2006 

 

Ιστοσελίδα: http://www.genderstudies-panteion.gr/  

 

 

Περιγραφή: Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει διδακτικές και ε-

ρευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του φύλου στην κοινωνική πολιτική και της ανάλυσης των 

πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

 

Αρμοδιότητες:  Κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών ανα-

γκών του Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Παντείου σε θέματα που εμπίπτουν στα 

αντικείμενα του εργαστηρίου. Συνεργασία με κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, 

εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του ερ-

γαστηρίου. Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και 

άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων κ.ά. 

 

Τομείς Παρέμβασης: Πολιτικές Φύλου 

http://www.genderstudies-panteion.gr/
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Βιογραφικά Συντελεστών 

 

Η Δήμητρα Γιαζιτζή είναι Υποψήφια Διδάκτωρ Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννή-

σου. Εργάζεται στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συνηγόρου του Πολίτη. 

 

Ο Παντελής Γούσης είναι Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Πελο-

ποννήσου). Εργάζεται στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων Αγίου Δημητρίου & Αλίμου. 

 

Η Αγγελική Καζάνη είναι Υποψήφια Διδάκτωρ Κοινωνικής Στατιστικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.  

Εργάζεται ως Ερευνήτρια στο ΕΚΚΕ. 

 

Η Κορίνα Κομηνού είναι Υποψήφια Διδάκτωρ Εργασιακών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.  

Εργάζεται στον ΟΑΕΔ. 

 

Ο Νίκος Κουραχάνης είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Εργάζεται ως Ερευνητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

 

H Γεωργία Μαυρίδου είναι Κάτοχος ΜΔΕ «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές» (Πάντειο Πανε-

πιστήμιο). Εργάζεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Ο Ανδρέας Ντούνης είναι Κάτοχος ΜΔΕ «Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές». (Πάντειο Πανεπι-

στήμιο). Είναι αρχισυντάκτης του portal socialpolicy.gr. 

 

Ο Γιάννης Πέτσας είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Σωφρονιστικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Εργάζεται στον Κύκλο Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συνηγόρου του Πολίτη. 

 

Η Ειρήνη Σταμούλη είναι Υποψήφια Διδάκτωρ Εγκληματολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Δίοικησης και Πολι-

τικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκη. Εργάζεται ως δικηγόρος. 

 

Η Μαίρη Χάιδου είναι Δικηγόρος (LL.M.) με ειδίκευση στους τομείς του Ιατρικού και Εμπορικού Δικαίου. 

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Εργάζεται ως Δικηγόρος. 
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ΣΕΚΠ 
www.sekp.gr 


