Θεσσαλονίκη, 23 Ιανουαρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας για το έτος 2018 στην Κεντρική Μακεδονία1

Τα Κέντρα Κοινότητας (εφεξής ΚΚ) είναι δομές οι οποίες θεσμοθετήθηκαν με τον ν.
4368/2016, σύμφωνα με τον οποίο σε κάθε Δήμο δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί
«Κέντρο Κοινότητας». Τα ΚΚ είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με τις κοινωνικές
υπηρεσίες που παρέχει ο κάθε Δήμος και αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων
υπηρεσιών τύπου «One Stop Shοp». Σε αυτά ο πολίτης μπορεί να ενημερώνεται για όλα τα
επιδόματα που ενδεχομένως να δικαιούται, καθώς και τους φορείς, υπηρεσίες ή
επιδοτούμενες δράσεις που παρέχουν κοινωνική φροντίδα, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας
ή χώρας. Επίσης, ορισμένα Κέντρα Κοινότητας διαθέτουν Παράρτημα Ρομά και Μεταναστών
όπου οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί μπορούν να απευθύνονται για πιο εξειδικευμένες
υπηρεσίες με στόχο την πλήρη κοινωνική τους ένταξη.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας για το έτος 2018
που δημοσίευσε η Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων των
Κέντρων Κοινότητας στο σύνολο της χώρας, ήτοι ποσοστό 80%, ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα 25-64, εκ των οποίων ποσοστό 51,3% είναι άνδρες και 48,7% γυναίκες. Επίσης, το
συχνότερο αίτημα των ωφελούμενων είναι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) σε
ποσοστό 54,6%.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της έκθεσης, στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία, το έτος
2018, λειτούργησαν 37 Κέντρα Κοινότητας, ενώ το 2019 ξεκίνησε τη λειτουργία του και το
Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αμφίπολης. O μέσος όρος εγγραφών ανήλθε σε 664 άτομα,
μειωμένος κατά 198 εγγραφές σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας, όπου ο μ.ο. ανήλθε σε
862 εγγραφές. Σε σχέση με τον πληθυσμό των Ρομά, οι δομές που λειτούργησαν για τη
στήριξη τους έως το 2017 ήταν τρεις (3), στους Δήμους Δέλτα, Κατερίνης και Αλεξάνδρειας
με στόχο την εξυπηρέτηση 240 ωφελούμενων, ενώ το 2018 ιδρύθηκαν ακόμη δύο (2) ΚΚ με
Παράρτημα Ρομά στους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Σέρρών, με στόχο την
εξυπηρέτηση 2.150 ωφελούμενων. Οι ωφελούμενοι για το 2018 ανήλθαν σε 1.730 άτομα,
που αποτελεί το 10,14% του συνόλου του πληθυσμού Ρομά της Περιφέρειας.
Ταυτόχρονα, στην Κεντρική Μακεδονία λειτούργησαν συνολικά δύο (2) Κέντρα Ένταξης
Μεταναστών (ΚΕΜ), στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού – Ευόσμου, που είχαν
συνολικά 648 ωφελούμενους (για το σύνολο της χώρας οι ωφελούμενοι των ΚΕΜ ανηλθαν
σε 5.538 άτομα).
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