Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κύρια Συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης του Παρατηρητηρίου για το έτος 2018

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε
πρόσφατα την ετήσια έκθεση κοινωνικής ένταξης της Περιφέρειας με έτος αναφοράς το
2018. Στην έκθεση αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας, όσο αφορά την κοινωνική ένταξη και την φτώχεια, με βάση τα στοιχεία που
είναι δημοσιευμένα από έγκυρες πηγές και επίσης τα στοιχεία που συνέλεξε το
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης από τις έρευνες πεδίου που διενήργησε σε επίπεδο
Δήμων και ΜΚΟ της Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, γίνεται ανάλυση και αποτίμηση των
έργων, δράσεων και παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και εκτίμηση και
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας. Συνοπτικά τα κύρια συμπεράσματα της

Ετήσιας Έκθεσης του

Παρατηρητηρίου για το έτος 2018 είναι τα εξής:

Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν την τελευταία δεκαετία
στη χώρα μας επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομία και την κοινωνική συνοχή
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (εφεξής ΠΚΜ). Το 2018 η ανεργία στην ΠΚΜ
διαμορφώθηκε στο 20,7% (ΕΛΣΤΑΤ). Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που συλλέγει η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα συνολικά εισοδήματα των κατοίκων της ΠΚΜ
μειώθηκαν από 14,1 δις € το 2008 σε 11,3 δις € το 2017 και αντίστοιχα το μέσο ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα μειώθηκε από 14.838 € το 2008 σε 10.357 € το 2017. Ως αποτέλεσμα,
το 2018 οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας έφτασαν τους 162.137, ήτοι ποσοστό που προσεγγίζει το 9% του
πληθυσμού της ΠΚΜ (με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2011 της ΕΛΣΤΑΤ). Όσον αφορά
στις συνθήκες διαβίωσης για το 2018 στην ΠΚΜ (Εurostat), σε κίνδυνο φτώχειας βρισκόταν
το 18,9% του πληθυσμού.
Η μελέτη επίσης ανέδειξε το γεγονός ότι ο δείκτης γήρανσης στην Περιφέρεια είναι πολύ
υψηλός και συγκεκριμένα την 1/1/2019 για κάθε 100 παιδιά έως 14 ετών υπήρχαν 157
ηλικιωμένοι μεγαλύτεροι των 65 ετών. Πρέπει να σημειωθεί μάλιστα ότι το πρόβλημα είναι
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ακόμα πιο έντονο στις αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας, πολλές από τις οποίες
ερημοποιούνται, λόγω της μετακίνησης νέων ατόμων σε αστικά κέντρα.
Στο πλαίσιο της έρευνας πεδίου που διεξήχθη σε επίπεδο δήμων (ΟΤΑ Α βαθμού) της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το σύνολο των δομών κοινωνικής ένταξης στην ΠΚΜ για
το 2018 ήταν 960 και σε αυτές εξυπηρετήθηκαν συνολικά 178.792 ωφελούμενοι. Ειδικότερα,
σε όλη την Περιφέρεια λειτούργησαν στο πλαίσιο των δήμων 38 κέντρα κοινότητας, 294
Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 152 δομές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, 280
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 106 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ), 22 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ),
10 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), 18 κοινωνικά παντοπωλεία, 16
κοινωνικά φαρμακεία, 8 συσσίτια, 5 δημοτικά ιατρεία, 3 συμβουλευτικά κέντρα γυναικών, 2
γραφεία απασχόλησης και από μία δομή υπνωτήριο αστέγων, ανοιχτό κέντρο ημέρα
αστέγων,

κοινωνικό

φροντιστήριο,

συμβουλευτικό

κέντρο

οικογένειας,

ξενώνας

κακοποιημένων γυναικών και κέντρο κοινωνικής στήριξης.
Οι δομές με τους περισσότερους ωφελούμενους στην ΠΚΜ ήταν οι εξής:
-

Κέντρα Κοινότητας με 38 δομές και 34.467 ωφελούμενους.

-

Δημοτικοί Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί με 294 δομές και 15.057
ωφελούμενους.

-

Βοήθεια στο Σπίτι με 152 δομές και 13.650 ωφελούμενους.

-

ΚΑΠΗ με 280 δομές και 68.712 ωφελούμενους.

-

ΚΔΑΠ με 106 δομές και 8.067 ωφελούμενους.

-

Δημοτικά Ιατρεία με 5 δομές και 17.063 ωφελούμενους.

-

Κοινωνικά Παντοπωλεία με 18 δομές και 7.703 ωφελούμενους.

-

Κοινωνικά Φαρμακεία με 16 δομές και 3.091 ωφελούμενους.

Συνολικά οι δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΚΜ
συνεισφέρουν ήδη σε έντεκα (11) από τα είκοσι ένα (21) μέτρα πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει δημιουργηθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο άσκησης
κοινωνικής πολιτικής, που χαρακτηρίζεται από αυξημένη συμμετοχή και σχεδιασμό
παρεμβάσεων με βάση τις διαγνωσθείσες ανάγκες. Η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας
αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής και της
καταγραφής των ευάλωτων, λοιπών και ειδικών ομάδων σε κάθε δήμο. Σε αυτό το πλαίσιο,
κρίνεται ως σημαντική η ανάγκη ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπηρεσιών και σε επίπεδο
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Δήμου, και η δημιουργία ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος στο όποιο θα έχουν
πρόσβαση όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες/ κέντρα κοινότητας και θα καταχωρούνται όλα τα
αιτήματα για τα επιδόματα και τις ανάγκες των ωφελούμενων.

Υπεύθυνη χειρίστρια του έργου της Π.Κ.Μ. είναι η κα Ευγνωσία Παπαδοπούλου, τηλ:
2313330870, Email: e.papadopoulou@pkm.gov.gr

3

