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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Εισαγωγή
Η παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής
Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έτος αναφοράς το 2018. Το συγκεκριμένο
παραδοτέο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής
Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η χαρτογράφηση και ανάλυση της κοινωνικής ένταξης,
της φτώχειας και της κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος
2018. Ειδικότερα, η έκθεση αναλύει την 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. Η έρευνα και η ανάλυση
βασίστηκαν στους άξονες της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ
και ΠΕΣΚΕ), οι οποίοι προσδιορίζουν και ιεραρχούν τα σημαντικότερα προβλήματα και τις
ανάγκες σε περιφερειακό επίπεδο.

Δομή και Μεθοδολογία
Αντικείμενο της έκθεσης αποτελεί η χαρτογράφηση και η ανάλυση της κοινωνικής ένταξης στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018. Ειδικότερα, η έκθεση διαρθρώνεται στα
ακόλουθα -κεφάλαια:
• Μέρος Α: Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης, των Αναγκών και των Παρεμβάσεων στον
Τομέα της Φτώχειας και της Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης στην ΠΚΜ
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• Μέρος Β: Έργα – Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
Παρεμβάσεις
• Μέρος Γ: Εκτίμηση και Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων και Παρεμβάσεων
Κοινωνικής Πολιτικής της ΠΚΜ
Σε αυτό το πλαίσιο, η μεθοδολογία εκπόνησης της έκθεσης βασίστηκε στις ακόλουθες
μεθόδους-τεχνικές:
•

Δευτερογενή Έρευνα με αντικείμενο τη διαγνωστική ανάλυση του προφίλ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.

•

Έρευνα πεδίου με αντικείμενο την αποτύπωση των υφιστάμενων παρεμβάσεων σε όλους
τους Δήμους και στο σύνολο της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πεδίο της
κοινωνικής ένταξης.

•

Έρευνα πεδίου με αντικείμενο την αποτύπωση των υφιστάμενων παρεμβάσεων από
φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και τις Ιερές Μητροπόλεις που δραστηριοποιούνται
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

•

Δευτερογενή Έρευνα γραφείου με αντικείμενο την ανάλυση στοιχείων και δεδομένων για
τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΕ που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και
εθνικούς πόρους.

Υφιστάμενη Κατάσταση
Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν σε όλη την χώρα την
τελευταία δεκαετία επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομία και την κοινωνική συνοχή
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά, το 2018 η ανεργία στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας διαμορφώθηκε στο 20,7%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, τον Δεκέμβριο του 2018 ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων στην ΠΚΜ ανερχόταν σε 186.538 άτομα. Από αυτούς, οι 104.805 ήταν μακροχρόνια
άνεργοι (πάνω από 12 μήνες).

7

Όσον αφορά στις συνθήκες διαβίωσης για το 2018 στην ΠΚΜ, σύμφωνα με στοιχεία της
Eurostat, σε κίνδυνο φτώχειας βρισκόταν το 18,9% του πληθυσμού, το 30,4% βρισκόταν σε
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ σε σοβαρές υλικές στερήσεις υπολογίστηκε
το 14,1% και τέλος το 14,3% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας.
Τα συγκεκριμένα ποσοστά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι στο ίδιο περίπου
επίπεδο με του συνόλου της χώρας. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat, βρίσκεται στη
χειρότερη θέση στην ΕΕ-28 όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας και επίσης συγκαταλέγεται στην
ομάδα των χωρών με την μεγαλύτερη φτώχεια. Με λίγα λόγια, ένα μεγάλο μέρος του
πληθυσμού στην χώρα και στην Κεντρική Μακεδονία συγκεκριμένα, αδυνατεί να καλύψει
βασικές ανάγκες.
Με βάση τα φορολογικά στοιχεία που συλλέγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ )
μέσω των φορολογικών δηλώσεων, τα εισοδήματα των Ελλήνων ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας
και επαγγέλματος, γνώρισαν σημαντική συρρίκνωση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρατηρείται μείωση στα δηλωθέντα
εισοδήματα, ήτοι από 14,1 δις € το 2008 σε 11,3 δις € το 2017 και συνολική μείωση στο μέσο
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 14.838 € το 2008 σε 10.357 € το 2017 (ποσοστό -30,2%).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομική κρίση έπληξε κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά
στρώματα της κοινωνίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, το 2018 οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έφτασαν τον αριθμό των 162.137. Ο
συγκεκριμένος αριθμός αποτελεί το 9% του συνόλου του πληθυσμού της Περιφέρειας και
μπορεί να θεωρηθεί ότι διαβιεί σε κατάσταση ακραίας φτώχειας.
Τέλος, στο πλαίσιο του εθνικού προβλήματος που είναι το δημογραφικό, σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθυσμό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την 1/1/2019,
ο δείκτης γήρανσης για την Περιφέρεια ήταν πολύ υψηλός και συγκεκριμένα 157,32 (157
ηλικιωμένοι 65+ για κάθε 100 παιδιά ως 14 ετών). Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα είναι ακόμα
πιο έντονο στις αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας όπου αναδεικνύεται το φαινόμενο της
ερήμωσης.
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Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, το ελληνικό κράτος, μέσω
χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικούς πόρους και ίδιους πόρους των ΟΤΑ,
ασκεί την κοινωνική πολιτική μέσω δομών και υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης. Στην πρώτη
γραμμή της κοινωνικής ένταξης βρίσκονται οι δήμοι (ΟΤΑ Α βαθμού), οι οποίοι λειτουργούν
δομές και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης για τις ευάλωτες, λοιπές και ειδικές ομάδες του
πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης έγινε χαρτογράφηση των δομών και υπηρεσιών
κοινωνικής ένταξης σε όλους τους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Βασικά Ευρήματα
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.
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- 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.
Οι υπεύθυνοι κοινωνικής πολιτικής των δήμων ανέδειξαν ως το πιο σοβαρό κοινωνικό
πρόβλημα την

«Ανεργία» (σε ποσοστό 54%), ακολούθως την «Οικονομική Ανέχεια» (σε

ποσοστό 35%), και τρίτο κατά σειρά την «Έλλειψη Υποδομών».
Τα συχνότερα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι δήμοι αφορούν στην «Έλλειψη
συγκοινωνίας και οδικού δικτύου - Μη προσπελασιμότητα δικτύου» (11%) και την Ανεπάρκεια
Διοικητικού Δυναμικού και Γραφειοκρατία (11%.) Ακόμη, η «Ανεπάρκεια αμιγώς Ιατρικού
δυναμικού» ή και «Ιατρικού δυναμικού και εξοπλισμού» αναδύεται ως το 2ο πιο συχνό
παράπονο (10%). Σχετικά με τις προτεινόμενες δράσεις για τα ανωτέρω προβλήματα, σε σύνολο
37 δήμων κατέδειξαν ως λύση την «Στελέχωση Ιατρικού και Διοικητικού Δυναμικού και
εκσυγχρονισμός υποδομών (κτηριακών και IT)

(24%) και την» Στελέχωση ανθρώπινου

δυναμικού (Ιατρικού και Διοικητικού)» (19%).
Τέλος, σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο δήμων
και την χαρτογράφηση ερευνών για τον αριθμό ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες, ειδικές και
λοιπές ομάδες, οι υπεύθυνοι των δήμων κατέδειξαν το μεθοδολογικό-ερευνητικό κενό που
υπάρχει. Συγκεκριμένα, το 57% δηλώνει σχετικά με ειδική έρευνα ότι «Δεν υπάρχει κάποια
σχετική ή Δεν ξέρουν», ενώ μόλις το 11% των δήμων αντλεί στοιχεία από τα στατιστικά που
δημοσιεύει το Υπουργείο για την έγκριση επιδόματος του «Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ). Ακόμη, το 19% των δήμων αντλεί πληροφορίες από τα ανεπίσημα
στοιχεία των δομών που διαθέτουν ή την ΠΕΣΚΕ (5%), και μόλις το 5% διεξήγαγαν δική τους
έρευνα.
Σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΚΜ και συνεισφέρουν στους
στόχους της ΠΕΣΚΕ, αποτυπώθηκαν τα εξής:
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•

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 (βλ.
Παράρτημα ΙΙΙ). Αναλυτικά:

•

Η πορεία υλοποίησης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9α κρίνεται πολύ ικανοποιητική.
Ειδικότερα σε όρους φυσικής υλοποίησης έχει σχεδόν επιτευχθεί ο στόχος που αφορά
τον Πληθυσμό που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (ποσοστό επίτευξης
του δείκτη εκροής με κωδ. CO36, 88,3% ή 1.059.389 άτομα, με τιμή- στόχο 2023 τα
1.200.000 άτομα).

•

Η υλοποίηση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9c, η οποία αφορά την παροχή στήριξης
σε κοινωνικές επιχειρήσεις, είναι μηδενική και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

•

Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9i, η υλοποίηση των δράσεων που συνεισφέρουν στην
αποδέσμευση από την φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων (βλ. δράσεις Εναρμόνισης
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής) είναι πολύ ικανοποιητική. Σε όρους φυσικής
υλοποίησης έχει σχεδόν επιτευχθεί ο στόχος 2023, που είναι η αποδέσμευση 40.000
ατόμων (κυρίως γυναικών) από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων με στόχο την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 10501, 92,8% ή
37.126 άτομα)

•

Όσον αφορά τις δράσεις που αφορούν την προώθηση στην απασχόληση 750 ατόμων
ευπαθών κοινωνικών ομάδων (τιμή στόχος 2023), αυτές παρουσιάζουν μηδενική
επίτευξη (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 10902, 0%).

•

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii,
σημειώνεται ότι έχει επιτευχθεί πλήρως ο στόχος που αφορά στον αριθμό των
υποστηριζόμενων δομών (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05502, 100% ή 2
υποστηριζόμενες δομές).

•

Η πορεία υλοποίησης των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii του ΕΠ ΠΚΜ
είναι αρκετά ικανοποιητική. Ειδικότερα, έχουν ωφεληθεί 60 συμμετέχοντες με αναπηρία
(ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. CO16, 35,3% με τιμή στόχο 2023 του 170
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συμμετέχοντες). Παράλληλα, επιτυγχάνεται και ο στόχος του αριθμού των ωφελούμενων
των υποστηριζόμενων δομών (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05503, 120% ή
2.649 ωφελούμενοι, με τιμή στόχο 2023 τα 2.200 άτομα), ενώ έχουν υπερεπιτευχθεί οι
στόχοι του ΕΠ που αφορούσαν τα άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα
εξαρτώμενων ατόμων με αναπηρία (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 10501, 138%
ή 1.175 ωφελούμενοι) και τον αριθμό των σχολικών μονάδων που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 11501, 136% ή 462
σχολεία).
•

Όσον αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv, εμφανίζει πολύ ικανοποιητικούς
ρυθμούς υλοποίησης ειδικά σε ότι αφορά τις δράσεις που αφορούν την υποστήριξη
κοινωνικών δομών, όπως τα Κέντρα Κοινότητας, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων και κατά Κοινωνικά Παντοπωλεία, Φαρμακεία, ιατρεία, κ.λπ. Ειδικότερα ο
δείκτης με κωδ. 05502 έχει επιτευχθεί πλήρως (ποσοστό επίτευξης 103% ή 68
υποστηριζόμενες δομές). Παράλληλα παρουσιάζει υπερδιπλάσια τιμή επίτευξης ο στόχος
των 20 χιλιάδων ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών. Ειδικότερα, οι
ωφελούμενοι έως την περίοδο αναφοράς (31/12/2018) ανέρχονται σε 48.106 άτομα (ήτοι
ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05503, 241%).

•

Τέλος, όσο αφορά τις Επενδυτικές Προτεραιότητές 9v και 9vi, η πορεία υλοποίησης
έως και τις 31/12/2018 είναι μηδενική και θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
ένταξης και υλοποίησης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 2023 του ΕΠ ΠΚΜ.

Περαιτέρω Συμπεράσματα
Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να εξαχθούν και τα ακόλουθα συμπεράσματα:
•

Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν σε όλη την χώρα την
τελευταία δεκαετία επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνική συνοχή και την
κοινωνική πολιτική στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
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•

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.

•

Σε κάποιους δήμους της Περιφέρειας παρατηρείται πλήρης αξιοποίηση των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με την λειτουργία δομών όπως ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ,
Κοινωνικά Παντοπωλεία κ.α, σε αντίθεση με άλλους δήμους που δεν έχουν ενταχθεί στις
συγκεκριμένες δράσεις και παρουσιάζουν ελλείψεις σε βασικές δομές.

•

Στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΚΜ της ΠΕΣΚΕ για όλες τις Επενδυτικές Προτεραιότητες (με εξαίρεση
την Επενδυτική 9v, όπως αντίστοιχα και η 9c, και την Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi οι
οποίες παρουσιάζουν καθυστέρηση) παρατηρείται υψηλός βαθμός ενεργοποίησης και
οικονομικής αποτελεσματικότητας των δράσεων.

•

Σε επίπεδο Δήμων, εντοπίζεται απουσία συγκεκριμένου οργανογράμματος με τις δομές,
τις υπηρεσίες και τους συντονιστές της κοινωνικής πολιτικής. Η ύπαρξη περισσότερων του
ενός φορέων που υλοποιούν παρεμβάσεις για την κοινωνική ένταξη σε τοπικό επίπεδο
(π.χ. κοινωφελής επιχείρηση, ΝΠΔΔ), απαιτεί συντονισμό και έλεγχο των δράσεων
προκειμένου να είναι αποδοτικότερες. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η εκπόνηση σχεδίου
εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των δομών εκάστου Δήμου, με σκοπό την
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη δραστηριοποίησή τους, αλλά και την καλύτερη
αξιολόγηση/ έλεγχο των δράσεων.

•

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, θα βοηθούσε πολύ η ηλεκτρονική διασύνδεση
υπηρεσιών 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.

•

Η δημιουργία του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αποτελεί μια
ουσιαστική μεταρρύθμιση, που επιτρέπει στους φορείς χάραξης πολιτικής να εξετάζουν τα
χαρακτηριστικά των ανέργων καθώς και τις τάσεις της αγοράς εργασίας σε κλαδικό και
περιφερειακό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη σύνδεση του σχεδιασμού
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των προγραμμάτων με δυναμικούς κλάδους και επαγγέλματα που προκύπτουν από τα
αποτελέσματα του Συστήματος Διάγνωσης, προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες του
παραγωγικού μετασχηματισμού και της ζήτησης της αγοράς εργασίας.
•

Περαιτέρω, η υλοποιούμενη μεταρρύθμιση των ΕΠΑ, επικεντρώνεται καταρχήν στον
τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα προγράμματα. Συγκεκριμένα, το νέο
μοντέλο περιλαμβάνει τα ακόλουθα θετικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη και να αξιοποιηθούν:
-

Στροφή προς ένα νέο μοντέλο που προσφέρει επιλογές προγραμμάτων στους ανέργους

σε συνεχή βάση.
-

Ενίσχυση της συμβουλευτικής προς τους ανέργους, η οποία

περιλαμβάνει τη

δημιουργία ενός Ατομικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την υποστήριξη, την αξιολόγηση και την
κατεύθυνση του ανέργου στην κατάλληλη επιλογή.
-

Ενισχυμένα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία βελτιώνουν τον προγραμματισμό, την

εποπτεία και την παρακολούθηση και αξιοποιούν καλύτερα τις εισροές από την αγορά
εργασίας.
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α.1 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας διαιρείται σε επτά (7) Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.),
(Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς,
Πέλλας με έδρα την Έδεσσα, Πιερίας με έδρα την Κατερίνη, Σερρών με έδρα τις Σέρρες,
Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο) και τριάντα οκτώ (38) δήμους (Αλεξάνδρειας, Αλμωπίας,
Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Αμφίπολης, Αριστοτέλη, Βέροιας, Βισαλτίας, Βόλβης, Δέλτα, Δίου
Ολύμπου, Έδεσσας, Εμμ. Παππά, Ηράκλειας, Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς,
Κασσάνδρας, Κατερίνης, Κιλκίς, Κορδελιού - Ευόσμου, Λαγκαδά, Νάουσας, Νεάπολης - Συκεών,
Νέας Ζίχνης, Ν.Προποντίδας, Παιονίας, Παύλου Μελά, Πέλλας, Πολυγύρου, Πύδνας –
Κολίνδρου, Πυλαίας - Χορτιάτη, Σερρών, Σιθωνίας, Σιντίκης, Σκύδρας, Χαλκηδόνος,
Ωραιοκάστρου).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2018, ο πληθυσμός της περιφέρειας ανέρχεται σε
1.873. 777 (συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους) εκ των οποίων 970.745 (ή 51,81 %) είναι
γυναίκες και 903.032 άνδρες (48,19 %). Οι πολυπληθέστερες ομάδες ηλικιών στην ΠΚΜ είναι 3044 ετών, 45-64 ετών και άνω των 65 ετών. Όσο αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, το 39% του
πληθυσμού άνω των 15 ετών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει ολοκληρώσει
ανώτερη δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 23% Τριτοβάθμια, το 23%
πρωτοβάθμια και το 11 κατώτερη δευτεροβάθμια. Το ποσοστό μαθητικής διαρροής σε ηλικίες
18-24 ετών είναι 4,1% στην κεντρική Μακεδονία, 0.6 μονάδες κάτω από τον ελληνικό μέσο όρο,
ενώ το ποσοστό των νέων που είναι εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για το 2018 ήταν
στο 17% (στο σύνολο της χώρας 20%).
Το ποσοστό απασχόλησης για το 2018 ανήλθε στο 53,3% για την Κεντρικής Μακεδονία, 1,6
μονάδες κάτω από το μέσο όρο του συνόλου της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο δείκτης
απασχόλησης ήταν στο 40,2% στην Κεντρική Μακεδονία (41,9% στο σύνολο της χώρας) και ο
δείκτης οικονομικά ενεργών στο 50,7% (μέσος όρος χώρας 51,9%. Σχετικά με τους παραγωγικούς
τομείς

της

οικονομίας

σύμφωνα

με

τον

αριθμό

απασχολούμενων,

ο

τομέας
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εμπόριο/μεταφορές/διαμονή και εστίαση ήταν πρώτος με 32%, ο δημόσιος τομέας ήταν
δεύτερος στο 23% και ακολουθούν με 15% ο αγροτικός τομέας και με 13% η βιομηχανία.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2018, η ανεργία στην ΠΚΜ διαμορφώθηκε στο 20,7% (19,3% στη
χώρα το 2018) από 22,9% (21,5% στη χώρα) την αντίστοιχη περίοδο του 2017, καταγράφοντας
μικρή μείωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2018), ο αριθμός των
εγγεγραμμένων ανέργων στην ΠΚΜ ανερχόταν σε 186.538 άτομα. Από αυτούς, οι 104.805 ήταν
μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 μήνες), ενώ 30.152 ήταν οι επιδοτούμενοι άνεργοι.
Όσον αφορά στις συνθήκες διαβίωσης για το 2018 στην ΠΚΜ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat,
σε κίνδυνο φτώχειας βρισκόταν το 18,9% του πληθυσμού (18,5% στη χώρα), το 30,4% βρισκόταν
σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (31,8% σύνολο χώρας), ενώ σε σοβαρές υλικές
στερήσεις υπολογίστηκε το 14,1% (16,7% στη χώρα) και τέλος το 14,3% του πληθυσμού ζούσε
σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας (14,6 στη χώρα).
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες που αποτυπώνουν αναλυτικά τα ως άνω δεδομένα στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018, αλλά και για προηγούμενα έτη έτσι ώστε
να αποτυπωθεί η εξέλιξή τους την αντίστοιχη περίοδο..
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Δημογραφικά Στοιχεία
Ο συνολικός πληθυσμός για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις 31/12/2018 ήταν
1.873.777, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2019)1. Στον Πίνακα Α.1.1, αναγράφεται ο
πληθυσμός στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας και στο σύνολο της
Περιφέρειας. Διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά έναντι των ανδρών στο
σύνολο της Περιφέρειας, αλλά και στην πλειοψηφία των Περιφερειακών Ενοτήτων. Εξαίρεση
αποτελούν οι Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Χαλκιδικής όπου οι άνδρες υπερτερούν
αριθμητικά έναντι των γυναικών.
Πίνακας Α.1.1: Σύνθεση του πληθυσμού ανά ΠΕ
Απόλυτοι Αριθμοί

% επί του συνόλου

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

ΠΕ Ημαθίας

69.628

71.957

141.585

49,18

50,82

ΠΕ Θεσσαλονίκης

524.494

580.196

1.104.690

47,48

52,52

ΠΕ Κιλκίς

40.969

39.506

80.475

50,91

49,09

ΠΕ Πέλλας

67.555

69.626

137.181

49,25

50,75

ΠΕ Πιερίας

64.841

67.038

131.879

49,17

50,83

ΠΕ Σερρών

80.091

87.283

167.374

47,85

52,15

ΠΕ Χαλκιδικής

55.454

55.139

110.593

50,14

49,86

ΠΚΜ

903.032

970.745

1.873.777

48,19

51,81

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 31/12/2018

Στον Πίνακα Α.1.2 διαπιστώνεται η σοβαρότητα του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα και
συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ποσοστό της ηλικιακής ομάδας 15 64 καταλαμβάνει σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.
Ο δείκτης γήρανσης (πόσοι ενήλικες 65+ αντιστοιχούν σε 100 παιδιά 0-14) αναδεικνύει το
μέγεθος του δημογραφικού προβλήματος. Σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες ο δείκτης
γήρανσης είναι πολύ μεγάλος, ενώ ειδικά στην ΠΕ Σερρών ειδικότερα είναι εντυπωσιακή η
διαφορά παιδιών-ηλικιωμένων όσο αφορά τον αριθμό και το ποσοστό που καταλαμβάνουν
στον πληθυσμό της ΠΕ.

1

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2019, ανεπίσημα στοιχεία.

17

Πίνακας Α.1.2: Ηλικιακές Κατηγορίες και Δείκτης Γήρανσης2 του Πληθυσμού

ΠΕ Ημαθίας
ΠΕ Θεσσαλονίκης
ΠΕ Κιλκίς
ΠΕ Πέλλας
ΠΕ Πιερίας
ΠΕ Σερρών
ΠΕ Χαλκιδικής
ΠΚΜ

Σύνολο
Πληθυσμού
[1]
141.585
1.104.690
80.475
137.181
131.879
167.374
110.593
1.873.777

0-14
[2]
21.016
160.052
11.247
18.405
19.169
19.874
15.754
265.517

% επί του
πληθυσμού
[3]
15%
14%
14%
13%
15%
12%
14%
14%

15-64
[4]
86.863
720.347
48.793
85.100
82.454
98.321
68.672
1.190.550

% επί του
πληθυσμού
[5]
61%
65%
61%
62%
63%
59%
62%
64%

65+
[6]
33.706
224.291
20.435
33.676
30.256
49.179
26.167
417.710

% επί του
πληθυσμού
[7]
24%
20%
25%
25%
23%
29%
24%
22%

Δείκτης
Γήρανσης
[8]=[6]/[2]*100
160,38
140,14
181,69
182,97
157,84
247,45
166,10
157,32

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2019)

2

Ο λόγος των ατόμων ηλικίας 65 και άνω προς τα άτομο ηλικίας 0-14 δίνει το δείκτη γήρανσης που ορίζεται ως: 100*
Πληθυσμός (65+)/Πληθυσμός (0-14)
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Εκπαίδευση
Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρατηρείται ότι
είναι στο ίδιο επίπεδο με τα συνολικά ποσοστά της χώρας για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται και στο Διάγραμμα Α.1.1., το μεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσμού άνω των 15 ετών έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 23% στο
σύνολο του πληθυσμού της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και της χώρας, έχει ολοκληρώσει την
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πίνακας Α.1.3: Επίπεδο εκπαίδευσης σε ΠΚΜ και Ελλάδα (πληθυσμός 15+ σε χιλιάδες)

Έτος 2018

Κεντρική
Μακεδονία
Ποσοστό (%)
Σύνολο Χώρας
Ποσοστό (%)

Σύνολο
πληθυσμού
ηλικίας 15+

Επίπεδο Εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση

Κατώτερη
δευτεροβάθμια

Ανώτερη
δευτεροβάθμια
/
Μεταδευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση

1.598,1

Δεν
πήγε
καθόλου
σχολείο/λίγες
τάξεις
δημοτικoύ
62,2

361,0

182,4

624,9

367,7

100%
9.140,1
100%

4%
327,0
4%

23%
1.994,2
22%

11%
1.101,5
12%

39%
3.571,3
39%

23%
2.146,2
23%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2018)

Διάγραμμα Α.1.1. Κατανομή του πληθυσμού της ΠΚΜ ανά επίπεδο εκπαίδευσης (%)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2018)
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Στον Πίνακα Α.1.4, αποτυπώνεται το ποσοστό μαθητικής διαρροής από εκπαίδευση ή κατάρτιση
στις ηλικίες 18 έως 24 ετών στην ΕΕ -28, στη χώρα και την ΠΚΜ. Ως τεκμηριώνεται, το ποσοστό
μαθητικής διαρροής από εκπαίδευση ή κατάρτιση στις ηλικίες 18 έως 24 ετών είναι σαφώς
χαμηλότερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόσο στο σύνολο της χώρας μας αλλά και στην
Κεντρική Μακεδονία. Μάλιστα, το ποσοστό των γυναικών στην Κεντρική Μακεδονία για την
συγκεκριμένη κατηγορία είναι ιδιαίτερα χαμηλό, μόλις 2,6%.
Πίνακας A.1.4: Ποσοστό μαθητικής διαρροής από εκπαίδευση ή κατάρτιση 18-24 ετών
Έτος 2018
ΕΕ - 28

Σύνολο
(%)
10,6

Άνδρες
(%)
12,2

Γυναίκες
(%)
8,9

Ελλάδα
Κεντρική Μακεδονία

4,7
4,1

5,7
5,7

3,6
2,6

Πηγή: Eurostat (2018)

Τα πράγματα ωστόσο είναι διαφορετικά όσο αφορά τα άτομα στην ηλικιακή κατηγορία 18-24
τα οποία είναι εκτός εργασιακού ή εκπαιδευτικού πλαισίου (Πίνακας Α.1.5). Το ποσοστό της
Ελλάδας σε αυτή την κατηγορία είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο,
ενώ και στην Κεντρική Μακεδονία, παρόλο που η κατάσταση είναι καλύτερη από το σύνολο της
χώρας, το ποσοστό των νέων που είναι εκτός εργασίας-εκπαίδευσης-κατάρτισης είναι σχετικά
υψηλό. Το πρόβλημα μάλιστα παρατηρείται πιο έντονο για τους άνδρες σε αυτή την ηλικία,
παρά για τις γυναίκες.
Πίνακας A.1.5: Ποσοστό νέων εκτός εργασίας/εκπαίδευσης/ κατάρτισης 18-24 ετών
Έτος 2018

Σύνολο (%)

Άνδρες (%)

Γυναίκες (%)

ΕΕ -28

13,7

13,1

14,4

Ελλάδα

20,0

19,8

20,2

Κεντρική
Μακεδονία

17,0

18,3

15,7

Πηγή:Eurostat (2018)

Αναφορικά με την μαθητική διαρροή κατωτέρω παρουσιάζονται τα στοιχεία για το δημοτικό,
γυμνάσιο και λύκειο.
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στη Στο δημοτικό, η μαθητική διαρροή στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας3,
ανέρχεται μόλις σε 1,3% (στις πρώτες τρεις τάξεις του δημοτικού) και 1,0% (στις τρεις
τελευταίες τάξεις) και είναι χαμηλότερη από τον μ.ο των 58 Περιφερειακών Ενοτήτων της
χώρας (1,7% και 1,4% αντίστοιχα). Επίσης, σε επίπεδο Περιφέρειας η ΠΚΜ βρίσκεται μεταξύ
των Περιφερειών οι οποίες παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά σχολικής διαρροής
(Πίνακας 6).
Πίνακας Α.1.6: Η μαθητική διαρροή στο δημόσιο δημοτικό σχολείο κατά Διοικητική Περιφέρεια
(γενιά μαθητών/τριών 2015-2016)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Τάξεις Α-Β-Γ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (%)
Τάξεις Δ-Ε-ΣΤ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

2,4

2,4

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1,3

1,0

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

0,4

0,4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1,7

1,8

ΗΠΕΙΡΟΥ

1,2

1,2

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1,1

0,5

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2,2

2,0

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2,0

1,6

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1,6

1,5

ΑΤΤΙΚΗΣ

1,9

1,4

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1,1

0,7

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

0,9

1,2

ΚΡΗΤΗΣ

1,5

1,0

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

1,7%

1,4%

Πληροφοριακό σύστημα myschool (Νοεμ. 2018). επεξεργασία: Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης
Εκπαιδευτικού Έργου ΙΕΠ
Πηγή : ΙΕΠ (2019: 12)

Τα χαμηλότερα ποσοστά διαρροής στην ελληνική επικράτεια παρατηρούνται στους νομούς
Ευρυτανίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Χαλκιδικής, Πρέβεζας και Χίου, ενώ ακολουθούν οι νομοί
Ημαθίας, Ζακύνθου, Καστοριάς, Πρέβεζας. Χαλκιδικής και Χίου. Συγκεκριμένα, τα χαμηλότερα
ποσοστά μαθητικής διαρροής από το δημόσιο δημοτικό σχολείο στην ΠΚΜ παρατηρούνται στον
3

Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου, «Η μαθητική διαρροή στην ελληνική
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Περίοδος αναφοράς 2014-2017 (συνοπτική αναφορά)», Ι.Ε.Π.,
2019.
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νομό Χαλκιδικής, τόσο για τις τάξεις Α- Γ όσο και για τις τάξεις Δ-Ε (Πίνακας 7). Αντίθετα, τα
υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη ΠΕ Θεσσαλονίκης (1,4%) και τα χαμηλότερα στην ΠΕ
Κιλκίς (0,4%), για τις τάξεις Δ’- Ε’- ΣΤ’. Ως προς τις τάξεις Α’- Β’ Γ’, τα υψηλότερα ποσοστά διαρροής
ανήκουν σε ΠΕ Κιλκίς (1,8%) και τα χαμηλότερα στην ΠΕ Χαλκιδικής (0,3%). Και στα δυο κλιμάκια
το ποσοστό διαρροής στο δημοτικό για τις ΠΕ της ΠΚΜ είναι χαμηλότερη από το μ.ο της
ελληνικής επικράτειας (Πίνακας 5).
Πίνακας Α.1.7: Η μαθητική διαρροή στο δημόσιο Δημοτικό Σχολείο κατά ΠΕ ΠΚΜ (γενιά
μαθητών/τριών 2015-2016)
Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

% ΔΙΑΡΡΟΗΣ
ΤΑΞΕΙΣ

Α΄-Β΄-Γ΄

% ΔΙΑΡΡΟΗΣ
Δ΄-Ε’-ΣΤ΄

1

ΗΜΑΘΙΑΣ

0,6

0,1

2

ΚΙΛΚΙΣ

1,8

0,4

3

ΣΕΡΡΩΝ

1,3

1,0

4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1,6

1,4

5

ΠΕΛΛΑΣ

0,9

0,4

6

ΠΙΕΡΙΑΣ

0,7

0,5

7

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

0,3

0,2

8

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

1,7%

1,4%

Πληροφοριακό σύστημα myschool (Νοεμ. 2018). επεξεργασία: Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης
Εκπαιδευτικού Έργου ΙΕΠ
Πηγή: ΙΕΠ (2019 )

Ως προς τη μαθητική διαρροή στο δημόσιο ημερήσιο Γυμνάσιο στην επικράτεια, σύμφωνα με
το ΙΕΠ (2019), για την περίοδο 2015-2018, η υψηλότερη μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο
παρουσιάζεται στην Θεσσαλία ποσοστό 8,1%, ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
με 7,2% και τέλος η Πελοπόννησος με 6,2%. Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά μαθητικής
διαρροής παρουσιάζονται στη Δυτική Μακεδονία (1,3%) και στο Νότιο Αιγαίο (2,7%).
Πίνακας Α.1.8: Η μαθητική διαρροή στα δημόσια ημερήσια γυμνάσια κατά διοικητική περιφέρεια
γενιά μαθητών/τριών 2015-2016)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ %
7,2
4,2
1,3

22

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ %
8,1
3,0
3,1
5,6
3,4
6,2
4,7
4,3
2,7
3,7

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

4,7%

Πληροφοριακό σύστημα myschool (Ιουν. 2019), επεξεργασία: Γραφείο
Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου ΙΕΠ
Πηγή: ΙΕΠ (2019: 36)

Σε επίπεδο ΠΕ, η τελευταία έρευνα του ΙΕΠ (2019)

τα μεγαλύτερα ποσοστά διαρροής

εμφανίζονται στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, της Ροδόπης και της Ξάνθης. Αντίστοιχα, οι
περιφερειακές νεότητες με τη διαχρονικά χαμηλή μαθητική διαρροή είναι οι νομοί Καστοριάς.
Κοζάνης και Γρεβενών.
Στην ΠΚΜ, το υψηλότερο ποσοστό σχολικής διαρροής στο γυμνάσιο παρατηρείται στην ΠΕ
Ημαθίας (7,5%) ενώ το χαμηλότερο ποσοστό στην ΠΕ Πιερίας (1,8%).
Πίνακας Α.1.9: Η μαθητική διαρροή στο δημόσιο ημερήσιο γυμνάσιο κατά ΠΕ ΠΚΜ (γενιά
μαθητών/ τριών: 2015-2016)
Α/Α

ΝΟΜΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ(%)

1

ΗΜΑΘΙΑΣ

7,5%

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3,9%

3

ΚΙΛΚΙΣ

5,9%

4

ΠΕΛΛΑΣ

3,4%

5

ΠΙΕΡΙΑΣ

1,8%

6

ΣΕΡΡΩΝ

4,4%

7

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

4,4%
4,7%

Πληροφοριακό σύστημα myschool (Ιουν. 2019),
Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου ΙΕΠ

επεξεργασία:

Γραφείο

Πηγη: ΙΕΠ (2019)
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Τέλος, αναφορικά με την σχολική διαρροή στο Λύκειο, κατά διοικητική περιφέρεια σύμφωνα με
την τελευταία έρευνα του ΙΕΠ (2019) η υψηλότερη μαθητική διαρροή παρατηρείται στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,6%), Ιονίων Νήσων (2,3%) και Κρήτης (2,2%). Αντίθετα, τα
χαμηλότερα ποσοστά μαθητικής διαρροής παρουσιάζονται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας (0,8%),
Βορείου Αιγαίου (0,9%) και Ηπείρου (1,2%). Το ποσοστό της ΠΚΜ (1,3%) είναι χαμηλότερο του μ.ο.
(1,6%).
Πίνακας Α.1.10: Η μαθητική διαρροή στα δημόσια ημερήσια γενικά λύκεια κατά Διοικητική
Περιφέρεια (γενιά μαθητών/τριών: 2015-2016)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (%)

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1,4%

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1,3%

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1,9%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2,3%

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1,3%

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1,6%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1,6%

ΑΤΤΙΚΗΣ

1,7%

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

0,9%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2,6%

ΚΡΗΤΗΣ

2,2%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

1,6%

Πληροφοριακό σύστημα myschool (Νοεμ.2018),
Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου ΙΕΠ

επεξεργασία:

Γραφείο

Πηγή: : ΙΕΠ (2019:34)

Σε επίπεδο επικρατείας της ΠΚΜ, το μεγαλύτερο ποσοστό διαρροής στο λύκειο καταγράφεται
στην ΠΕ Κιλκίς (1,9%), Χαλκιδικής (1,8%) ενώ το μικρότερο στην ΠΕ Πέλλας (0,3%). Όλες οι ΠΕ
της ΠΚΜ είναι χαμηλότερες του μ.ο της ελληνικής επικράτειας, με εξαίρεση της ΠΕ Κιλκίς
(1,9%), της ΠΕ Χαλκιδικής (1,8%) και ΠΕ Ημαθίας (1,7%).
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Πίνακας Α.1.10: Η μαθητική διαρροή στα δημόσια ημερήσια γενικά λύκεια κατά ΠΕ ΠΚΜ (γενιά
μαθητών/τριών 2015-2016)

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΝΟΜΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΗΜΑΘΙΑΣ
1,7%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1,5%
ΚΙΛΚΙΣ
1,9%
ΠΕΛΛΑΣ
0,3%
ΠΙΕΡΙΑΣ
0,5%
ΣΕΡΡΩΝ
1,0%
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
1,8%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
1,6%
Πληροφοριακό σύστημα myschool (Νοεμ.2018),
επεξεργασία: Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης
Εκπαιδευτικού Έργου ΙΕΠ

Πηγή: ΙΕΠ (2019 )
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Απασχόληση - Ανεργία
Ως προς το ποσοστό απασχόλησης για το 2018 ανήλθε στο 53,3% για την Κεντρική Μακεδονία,
1,6 μονάδες κάτω από το μέσο όρο του συνόλου της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο δείκτης
απασχόλησης ήταν στο 40,2% στην Κεντρική Μακεδονία (41,9% στο σύνολο της χώρας) και ο
δείκτης οικονομικά ενεργών στο 50,7% (μέσος όρος χώρας 51,9%. Σχετικά με τους
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας σύμφωνα με τον αριθμό απασχολούμενων, ο τομέας
εμπόριο/μεταφορές/διαμονή και εστίαση ήταν πρώτος με 32%, ο δημόσιος τομέας ήταν
δεύτερος στο 23% και ακολουθούν με 15% ο αγροτικός τομέας και με 13% η βιομηχανία.
Αντίστοιχα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2018, η ανεργία στην ΠΚΜ διαμορφώθηκε στο 20,7%
(19,3% στη χώρα το 2018) από 22,9% (21,5% στη χώρα) την αντίστοιχη περίοδο του 2017,
καταγράφοντας μικρή μείωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2018), ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων στην ΠΚΜ ανερχόταν σε 186.538 άτομα. Από αυτούς, οι 104.805
ήταν μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 μήνες), ενώ 30.152 ήταν οι επιδοτούμενοι άνεργοι.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2018 ), οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι στην Ελλάδα είναι 935.449. Ως προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ανέρχεται σε 186.538 άτομα (20% στο σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέργων στην Ελλάδα).
Το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων είναι 56% στην ΠΚΜ. Αντίστοιχα, το ποσοστό των
επιδοτούμενων ανέργων στην ΠΚΜ ανέρχεται σε 16% ή σε απόλυτους αριθμούς 30.152.
Ειδικότερα, ανά ομάδα ενδιαφέροντος:
•

Ο αριθμός των ανέργων ανδρών (μακροχρόνια >=12 μηνών και βραχυχρόνια ανέργων <12
μηνών) στην ΠΚΜ ανέρχεται σε 69.810 ή 37% του συνόλου ανέργων της ΠΚΜ . Εξ αυτών οι
μακροχρόνια άνεργοι (αναζητούντες εργασία) άνδρες είναι 33.881 ή το 18% των ανέργων της
ΠΚΜ, ενώ ως επιδοτούμενοι καταγράφονται 13.653 άτομα, ήτοι το 6% της ΠΚΜ.

•

Αντίστοιχα, ο αριθμός των ανέργων γυναικών (μακροχρόνια >=12 μηνών και βραχυχρόνια
ανέργων <12 μηνών) συνολικά στην ΠΚΜ ανέρχεται σε 116.72 ή 63% του συνόλου ανέργων
της ΠΚΜ . Οι δε μακροχρόνια άνεργες που αναζητούν εργασία γυναίκες είναι 70.924 ή το 38%
των ανέργων της ΠΚΜ, ενώ και αποτελεί το 8% στην ΠΚΜ .
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•

Ο αριθμός των ανέργων με χαμηλά προσόντα (μέχρι γυμνάσιο) στην ΠΚΜ ανέρχεται σε 59.345
ή 32% του συνόλου στην ΠΚΜ. Το ποσοστό των επιδοτούμενων ανέργων με χαμηλά προσόντα
στην ΠΚΜ ανέρχεται σε 5% (9.074 άτομα σε απόλυτους αριθμούς), ενώ των μακροχρόνια
ανέργων με χαμηλά προσόντα σε 19 % (35.905 σε απόλυτους αριθμούς).

•

Αντίστοιχα, Ο αριθμός των ανέργων που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΠΚΜ
ανέρχεται σε 31.395 ή 17 % του συνόλου στην ΠΚΜ. Το ποσοστό των επιδοτούμενων ανέργων
με χαμηλά προσόντα στην ΠΚΜ ανέρχεται σε 3% (5.059 άτομα σε απόλυτους αριθμούς), ενώ
των μακροχρόνια ανέργων με υψηλά προσόντα αγγίζει το 9 % (16.622 σε απόλυτους αριθμούς)
της ΠΚΜ.

•

Ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 15 έως 24 ετών στην ΠΚΜ ανέρχεται σε 14.766, δηλαδή το 8%
του συνόλου στην ΠΚΜ. Το ποσοστό των επιδοτούμενων ανέργων ηλικίας 15 έως 24 ετών στην
ΠΚΜ ανέρχεται σε 1 %, ενώ των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 15 έως 24 ετών σε 2% ή 11.352
σε απόλυτους αριθμούς, ενώ οι βραχυχρόνια άνεργοι αγγίζουν το 6%.

•

Ο αριθμός ανεργίας αυξάνεται στις παραγωγικές ηλικιακές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, 84.876
άτομα ηλικίας 25-44 ετών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, ήτοι το 46% της ΠΚΜ. Εξ αυτών, το
23% της ΠΚΜ ή 43.742 πολίτες είναι

μακροχρόνια άνεργοι, αναζητούντες εργασία για

περισσότερο από 12 μήνες. Από τους 43.742, οι 7.948 αναζητούντες εργασία για περισσότερο
από 12 μήνες είναι ηλικίας 25-29 ετών (το 4% της ΠΚΜ), ενώ οι 35.794 (19% της ΠΚΜ) είναι
ηλικίας 30-44 ετών. Τέλος, το ποσοστό των επιδοτούμενων ανέργων ηλικίας 25 έως 44 ετών
στην ΠΚΜ ανέρχεται στο 9%.
•

Ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 45 έως 64 ετών στην ΠΚΜ ανέρχεται σε 80.295 ή 43% του
συνόλου στην ΠΚΜ. Από αυτούς, μακροχρόνια άνεργοι είναι οι 27.934 ή το 15% της ΠΚΜ και
ηλικίας 45-54, ενώ 24.448 είναι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-64 ετών (13% της ΠΚΜ). Το
ποσοστό των επιδοτούμενων ανέργων ηλικίας 45 έως 64 ετών ανέρχεται στο 6%.

•

Ο αριθμός των αλλοδαπών ανέργων -που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών- στην ΠΚΜ ανέρχεται
σε 16.960 ή 9 % του συνόλου ανέργων στην ΠΚΜ. Από αυτούς, 3.791 επιδοτούνται, ενώ 6.923
είναι μακροχρόνια άνεργοι (4% του συνόλου ανέργων στην ΠΚΜ). Αντίστοιχα, ο αριθμός των
αλλοδαπών κοινοτικών υπηκόων στην ΠΚΜ ανέρχεται σε 2.318 εκ των οποίων 920 είναι
μακροχρόνια και 789 επιδοτούνται.
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Για το 2018, όπως παρουσιάζεται στον πίνακαΑ.1.12., το ποσοστό απασχόλησης στην Κεντρική
Μακεδονία, είναι πολύ κοντά με τον μέσο όρο της χώρας, συνολικά αλλά και για κάθε φύλο. Το
χάσμα βέβαια που παρατηρείται μεταξύ των φύλων είναι εμφανές στο σύνολο της χώρας και
στην Κεντρική Μακεδονία, ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα που παρατηρείται αντίστοιχα και για
την ανεργία. Το ποσοστό απασχόλησης για τους άνδρες είναι περίπου είκοσι ποσοστιαίες
μονάδες μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών.
Πέρα από το φύλο, άλλος σημαντικός παράγοντας για την απασχόληση είναι και το επίπεδο
εκπαίδευσης. Στον ίδιο πίνακα εμφανίζεται ότι όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο μόρφωσης,
τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό απασχόλησης, γεγονός που αναδεικνύει την αξία της
εκπαίδευσης ως βασικό εργαλείο για την είσοδο στην αγορά εργασίας και την κοινωνική
ένταξη. Το συγκεκριμένο στοιχείο μοιάζει να είναι και το σημαντικότερο εφόδιο για τις
γυναίκες, καθώς το ποσοστό απασχόλησης για τις αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι
υπερδιπλάσιο του ποσοστού που έχει αποφοιτήσει από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Πίνακας Α.1.12: Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο και ηλικία στην ΠΚΜ
Επίπεδο εκπαίδευσης

Έτος 2018

Σύνολο
(%)
54,9

Άνδρες
(%)
64,7

Γυναίκες
(%)
45,3

Όλα τα επίπεδα

Ελλάδα
Κεντρική Μακεδονία

53,3

63,8

43,2

Πρωτοβάθμια ή κατώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ελλάδα

39,9

51,6

27,9

Κεντρική Μακεδονία

39,6

51,8

27,7

Δευτεροβάθμια ή
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ελλάδα

53,1

64,3

41,8

Κεντρική Μακεδονία

51,2

61,6

40,2

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ελλάδα

73,3

80,3

67,0

Κεντρική Μακεδονία

71,2

81,8

62,5

Πηγή: Eurostat, 2018

Στον Πίνακα Α.1.13 αποτυπώνεται ο αριθμός των απασχολούμενων στην Κεντρική Μακεδονία
για το 2018, ανά ηλικιακή ομάδα. Είναι εμφανές ότι οι περισσότεροι απασχολούμενοι ανήκουν
στις μεσαίες ηλικιακές ομάδες και συγκεκριμένα στις κατηγορίες 35 ως 44 ετών και 45 ως 54
ετών, ενώ η μικρότερη ηλικιακή κατηγορία, αυτή των 15 ως 24 ετών έχει τον μικρότερο αριθμό
απασχολούμενων. Παράλληλα, καταγράφεται και εδώ το χάσμα μεταξύ των δύο φύλλων, με
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τους άνδρες να είναι πολλοί περισσότεροι από τις γυναίκες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
Χαρακτηριστικά, στην ηλικιακή ομάδα 55 ως 64 ετών, ο αριθμός των ανδρών είναι σχεδόν
διπλάσιος από αυτό των γυναικών.
Πίνακας Α.1.13: Απασχόληση ανά φύλο και ηλικία στην ΠΚΜ
Έτος 2018
Ηλικιακή ομάδα
15 ως 24 ετών

Σύνολο
(σε χιλιάδες)
23,8

Άνδρες
(σε χιλιάδες)
13,6

Γυναίκες
(σε χιλιάδες)
10,2

25 ως 34 ετών

126,3

72,8

53,5

35 ως 44 ετών

193,6

113,9

79,7

45 ως 54 ετών

192,8

111,1

81,6

55 ως 64 ετών

97,9

61,8

36,1

Σύνολο 15 ως 64 ετών

634,3

373,2

261,2

Πηγή: Eurostat, 2018

Στους πίνακες Α.1.14

και Α.1.15 παρακάτω αποτυπώνονται αντίστοιχα η κατάσταση

απασχόλησης στην ΠΚΜ για το 2018 και η απασχόληση ανά ηλικιακή κατηγορία και τομέα
δραστηριότητας της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, από τον πίνακα Α.1.14 προκύπτει ότι ο
δείκτης οικονομικά ενεργών ατόμων στην ΠΚΜ είναι λίγο χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν του
συνόλου της χώρας, ενώ το ίδιο ισχύει και για το δείκτη απασχόλησης. Στον πίνακα 9
καταδεικνύεται ότι ο τομέας του εμπορίου, μεταφορών, διαμονής και εστίασης απασχολεί τον
μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ δεύτερος έρχεται ο
ευρύτερος δημόσιος τομέας. Πιο πίσω βρίσκονται ο γεωργικός και βιομηχανικός τομέας της
οικονομίας σε αριθμό απασχολούμενων, ενώ ακόμα λιγότεροι απασχολούνται στον τεχνικό
τομέα. Σχετικά σημαντικός είναι ο αριθμός των απασχολούμενων στον τομέα των
τεχνών/διασκέδασης/αναψυχής. Ο κατασκευαστικός τομέας απασχολεί περίπου 20.000 άτομα
σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ τους λιγότερους

απασχολούμενους

εντοπίζονται στους τομείς της επικοινωνίας και των οικονομικών/ ασφαλιστικών
δραστηριοτήτων.
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Πίνακας Α.1.14: Κατάσταση Απασχόλησης (σε χιλιάδες)
Έτος 2018

Κεντρική
Μακεδονία
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ

Σύνολο
πληθυσμού
ηλικίας 15+
(σε χιλιάδες)

Εργατικό Δυναμικό

Απασχολούμενοι

Άτομα

Δείκτης
οικονομικά
ενεργών

(%)
ηλικίες
20-64

Άτομα

Δείκτης
απασχόλησης

%
ηλικίες
20-64

Εργαζόμενοι, όχι
υποαπασχολούμενοι

Υποαπασχολούμενοι
μερικής απασχόλησης

1.598,1

809,8

50,7%

73,0%

642,1

40,2%

57,8%

597,0

45,0

9.140,1

4.743,0

51,9%

73.7%

3.828,0

41,9%

59,5%

3.582,6

245,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018

Πίνακας Α.1.15: Απασχόληση ανά ηλικιακή κατηγορία και τομέα δραστηριότητας (σε χιλιάδες)
Έτος 2018

Σύνολο

Γεωργικός
Τομέας

Βιομηχανία

23,8

2,7

3,3

610,5

87,3

82,3

7,3

3,8

642,1

93,9

Κατασκευαστικός
τομέας

Ηλικιακή
Κατηγορία
15 ως 24
ετών
25 ως 64
ετών
65 ως 74
ετών
Σύνολο

19

Χονδρικό και
λιανικό
εμπόριο,
μεταφορές,
διαμονή και
εστίαση
11,7

Πληροφόρηση
και
Επικοινωνία
(ΜΜΕ)

189,3

12

Οικονομικές
και
Ασφαλιστικές
δραστηριότητ
ες

9,5

Επαγγελματικές
, επιστημονικές
και τεχνικές
δραστηριότητες

Δημόσιος
Τομέας

Τέχνες,
Διασκέδαση
και Αναψυχή

1,3

1,8

1,6

40,0

145,5

24,1

1,4
86,1

20,0

202,3

12,3

9,8

41,7

148,7

25,9

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018
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Τέλος, στο Διάγραμμα Α.1.2 παρακάτω αποτυπώνεται το ποσοστό του κάθε τομέα όπως αυτό
αναλογεί με βάση τον αριθμό των απασχολούμενων σε αυτόν.

Διάγραμμα Α.1.2. Το ποσοστό των παραγωγικών τομέων σύμφωνα με τον αριθμό
απασχολούμενων στην ΠΚΜ (2018)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018

Την περίοδο της οικονομικής κρίσης που έπληξε την χώρα, η ανεργία ήταν ίσως το σοβαρότερο
πρόβλημα για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατά
τα πρώτα χρόνια της κρίσης ήταν δραματική και έπληξε σχεδόν το σύνολο της χώρας. Παρόλα
αυτά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σχετική ανάκαμψη της οικονομίας και μείωση του
ποσοστού ανεργίας. Στον πίνακα Α.1.16 παρουσιάζεται η εξέλιξη της πτώσης του ποσοστού
ανεργίας κατά την 5ετία 2014-2018 στο σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, όπου τα ποσοστά είναι λίγο μεγαλύτερα για την Κεντρική Μακεδονία. Στο ίδιο
πλαίσιο και στο διάγραμμα Α.1.3 αμέσως μετά καταγράφεται η μείωση της ανεργίας στην
Κεντρική Μακεδονία, όπου το 2014 το ποσοστό ανεργίας ήταν στο 28,7% και το 2018 έπεσε στο
20,7%. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι παρά την βελτίωση της κατάστασης το ποσοστό ανεργίας
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στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και στο σύνολο της χώρας είναι πολύ υψηλότερο από τον
Ευρωπαϊκό μέσο όρο για το 2018, ο οποίος ήταν στο 7,3%.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που διαπιστώνεται στον παρακάτω πίνακα όπως

και στην

απασχόληση παραπάνω είναι το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, καθώς το ποσοστό ανεργίας
στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και στο σύνολο της χώρας είναι πολύ μεγαλύτερο για τις
γυναίκες, σε σχέση με τους άντρες.
Πίνακας A.1.11: Η εξέλιξη της ανεργίας σε περίοδο 5 ετών στο σύνολο της χώρας και στην Κεντρική
Μακεδονία ανά φύλο (%)

2014

2015

2016

2017

2018

Σύνολο

Ελλάδα

26,5

24,9

23,6

21,5

19,3

Σύνολο

Κεντρική
Μακεδονία
Ελλάδα

28,7

26,0

24,5

22,9

20,7

23,7

21,8

19,9

17,8

15,4

Κεντρική
Μακεδονία
Ελλάδα

25,1

22,6

21,2

18,7

16,7

30,2

28,9

28,1

26,1

24,2

Κεντρική
Μακεδονία

33,2

30,1

28,4

28,2

25.8

Άνδρες
Άνδρες
Γυναίκες
Γυναίκες
Πηγή: Eurostat

Διάγραμμα A.1.3. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στην ΠΚΜ 2014-2018

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2018)
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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2018)4 το σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων της ΠΚΜ ανέρχεται σε 186.538 άτομα, εκ των οποίων οι 104.805 είναι μακροχρόνια
άνεργοι.
Πίνακας A.1.17: Εγγεγραμμένοι άνεργοι στην ΠΚΜ ανά φύλο και διάρκεια
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ >= 12
ΜΗΝΕΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ < 12
ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ
33.881

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
70.924

ΣΥΝΟΛΟ
104.805

35.929

45.804

81.733

69.810

116.728

186.538

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Η πλειοψηφία των ανέργων στην ΠΚΜ, ανεξαρτήτου διάρκειας ανεργίας, είναι «γυναίκες», σε
ποσοστό 62,6%. Όπως φαίνεται στον Πίνακα Α.1.18 το ποσοστό των γυναικών υπερβαίνει εκείνο
των ανδρών τόσο στους μακροχρόνια όσο και στους βραχυχρόνια άνεργους. Ωστόσο στους
μακροχρόνια άνεργους το ποσοστό της διαφοράς είναι

υπερδιπλάσιο, ήτοι το

67,7% των

μακροχρόνια ανέργων στην ΠΚΜ είναι γυναίκες και μόλις το 32,3% άνδρες. Επίσης, το ποσοστό των
μακροχρόνια ανέργων, ανεξαρτήτως φύλου, είναι μεγαλύτερο κατά 12,4 ποσοστιαίες μονάδες από
το ποσοστό των βραχυχρόνια άνεργων.
Πίνακας Α.1.18: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων στην ΠΚΜ ανά φύλο και διάρκεια
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ >= 12
ΜΗΝΕΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ < 12
ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ
32,3%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
67,7%

ΣΥΝΟΛΟ
56,2%

44,0%

56,0%

43,8%

37,4%

62,6%

100,0%

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Στο σύνολο των 186.538 ανέργων της Περιφέρειας, το υψηλότερο ποσοστό 35,10% ή 65.471 άνεργοι
ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των 30 – 44 ετών και ποσοστό 24,34% ή 45.403 σε αυτήν των 4554 ετών (Πίνακες Α.1.19α και β).
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Σημειώνεται ότι η εν λόγω ενότητα βασίζεται στα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ του Δεκεμβρίου 2018 και
περιλαμβάνει το σύνολο των τριάντα οκτώ (38) δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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Πίνακας Α.1.19α: Εγγεγραμμένοι άνεργοι στην ΠΚΜ ανά ηλικιακή κατηγορία και διάρκεια
ΑΝΕΡΓΟΙ/ΗΛΙΚΙΑ

15-19

20-24

25-29

30-44

45-54

55-64

65 και
άνω

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ >=
12 ΜΗΝΕΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ < 12
ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

160

3.254

7.948

35.794

27.934

24.448

5.267

1.396

9.956

11.457

29.677

17.469

10.444

1.334

1.556

13.210

19.405

65.471

45.403

34.892

6.601

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Το τρίτο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 18,71% (34.892 άνεργοι) εμφανίζεται στην ηλικιακή
κατηγορία 55-64 ετών. Όσον αφορά το διάστημα ανεργίας στις ηλικιακές κατηγορίες 45-54, 55-64,
και, 65 και άνω, τα ποσοστά μακροχρόνια ανεργίας υπερβαίνουν αυτά της βραχυχρόνιας (26,65%
έναντι 21,37%, 23,33% έναντι 12,78% και 5,03% έναντι 1,63% αντίστοιχα). Το αντίθετο συμβαίνει
στις ηλικιακές κατηγορίες 15-19, 20-24, 25-29 και 30-44 όπου η βραχυχρόνια ανεργία σε σύγκριση
με την μακροχρόνια είναι υψηλότερη.
Πίνακας Α.1.19β: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων στην ΠΚΜ ανά ηλικία και διάρκεια

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ >= 12
ΜΗΝΕΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ < 12
ΜΗΝΕΣ

15-19

20-24

25-29

30-44

45-54

55-64

0,15%

3,10%

7,58%

34,15%

26,65%

23,33%

65 και
άνω
5,03%

1,71%

12,18%

14,02%

36,31%

21,37%

12,78%

1,63%

0,83%

7,08%

10,40%

35,10%

24,34%

18,71%

3,54%

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

ως φαίνεται στους πίνακες Α.1.21 και Α.1.22 που ακολουθούν η πλειοψηφία των ανέργων της
ΠΚΜ, ποσοστό 46,2% ή 86.081 άνεργοι, έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Πίνακας Α.1.21. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στην ΠΚΜ ανά εκπαιδευτικό επίπεδο

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12
ΜΗΝΕΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4.392

ΥΕ

Β'ΘΜΙΑ

Γ'ΘΜΙΑ

35.905

47.886

16.622

5.325

23.440

38.195

14.773

9.717

59.345

86.081

31.395

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018
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Ακολουθούν με ποσοστό που πλησιάζει το 32% οι άνεργοι που έχουν λάβει την υποχρεωτική
εκπαίδευση. Επίσης, ποσοστό 16,83% ή 31.395 άνεργοι της ΠΚΜ είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και τέλος ποσοστό 5,21% δεν έχει ολοκληρώσει καμία εκπαίδευση.

Πίνακας Α.1.22 Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων στην ΠΚΜ ανά εκπαιδευτικό επίπεδο

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12
ΜΗΝΕΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(%)
4,19%

ΥΕ
(%)

Β'ΘΜΙΑ
(%)

Γ'ΘΜΙΑ
(%)

34,26%

45,69%

15,86%

6,52%

28,68%

46,73%

18,07%

5,21%

31,81%

46,15%

16,83%

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Περιφερειακή Ενότητα
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2018) οι μακροχρόνια άνεργοι στη ΠΚΜ
ανέρχονται σε 104.805 άτομα ενώ οι βραχυχρόνια άνεργοι (διάστημα ανεργίας <12 μηνών) σε
81.730 άτομα. Η πλειοψηφία του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων της Περιφέρειας
(μακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργοι) συναντάται στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, σε ποσοστό 62,69%,
ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες ΠΕ με πολύ μικρότερα ποσοστά (7,2% στην ΠΕ Σερρών, 7% στην ΠΕ
Πέλλας, και με μικρότερα ποσοστά οι υπόλοιπες ΠΕ) . Αντίστοιχα, η συντριπτική πλειοψηφία των
μακροχρόνια άνεργων συναντάται στην ΠΕ Θεσσαλονίκης και αγγίζει σε ποσοστό το 70%. Αντίστοιχα
είναι τα συμπεράσματα και για τη βραχυχρόνια ανεργία όπου το υψηλότερο ποσοστό των
εγγεγραμμένων ανέργων, ποσοστό 53,54%, συναντάται στην ΠΕ Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα
ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι από το σύνολο των 117.120 ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι
στην ΠΕ Θεσσαλονίκης οι 73.350, ήτοι ποσοστό 62,6% είναι μακροχρόνια άνεργοι.
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Πίνακας Α.1.23: Εγγεγραμμένοι άνεργοι ανά Περιφερειακή Ενότητα
Άνεργοι
>=12
μήνες
5.562,0

(%) στην
Περιφέρεια

Άνεργοι < 12
μήνες

Σύνολο
Ανέργων

(%) στην
Περιφέρεια

6.680,0

(%)
στην
Περιφέρεια
8,17%

5,31%

12.242,0

6,56%

ΠΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

73.358,0

69,99%

43.762,0

53,54%

117.120,0

62,79%

4.390,0

4,19%

2.955,0

3,62%

7.345,0

3,94%

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

5.921,0

5,65%

7.130,0

8,72%

13.051,0

7,00%

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

5.810,0

5,54%

6.669,0

8,16%

12.479,0

6,69%

ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

6.707,0

6,40%

6.725,0

8,23%

13.432,0

7,20%

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

3.057,0

2,92%

7.812,0

9,56%

10.869,0

5,83%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΚΜ

104.805,0

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

81.733,0

186.538,0

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της ανεργίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και φύλου στον
πίνακα Α.1.24 που ακολουθεί φαίνεται ότι τα ποσοστά των μακροχρόνια άνεργων γυναικών
υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσοστά των ανδρών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
Ένα σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η μακροχρόνια ανεργία στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας πλήττει κυρίως τις γυναίκες. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα, η ποσοστιαία
διαφορά που προκύπτει εξαιτίας του παράγοντα «φύλου» είναι αισθητά υψηλότερη στην
μακροχρόνια ανεργία σε σύγκριση με αυτή της βραχυχρόνιας. Συγκεκριμένα, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης
όπου βρίσκεται και το υψηλότερο ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων της Περιφέρειας το ποσοστό
των μακροχρόνια άνεργων γυναικών (47,92%) είναι υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με εκείνο των
ανδρών (22,08%) και η διαφορά ανέρχεται σε 25,84 ποσοστιαίες μονάδες. Όσον αφορά την
βραχυχρόνια ανεργία το ποσοστό των άνεργων γυναικών στην ΠΕ Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε
30,44% ενώ το αντίστοιχο των ανδρών σε 23,10%, δηλαδή η ποσοστιαία διαφορά λόγω φύλου
ανέρχεται σε 7,33 ποσοστιαίες μονάδες.
Πίνακας Α.1.24: Εγγεγραμμένοι άνεργοι ανά Περιφερειακή Ενότητα και φύλο

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φύλο

Άνεργοι >=12
μήνες

(%)

Ποσοστιαία
Διαφορά

Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες

1.936,0
3.626,0
23.139,0

1,85%
3,46%
22,08%

1,61%

Γυναίκες

50.219,0

47,92%

25,84%

Άνεργοι
< 12
μήνες
3.183,0
3.497,0
18.884,0
24.878,0

(%)

Ποσοστιαία
Διαφορά

Σύνολο
Ανέργων

(%)

3,89%
4,28%
23,10%

0,38%

5.119,0
7.123,0
42.023,0

2,74%
3,82%
22,53%

30,44%

7,33%

75.097,0

40,26%
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ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Φύλο

Άνεργοι >=12
μήνες

(%)

Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
Γυναίκες

1.359,0
3.031,0
2.084,0
3.837,0
2.006,0
3.804,0
2.321,0
4.386,0
1.036,0
2.021,0
104.805,0

1,30%
2,89%
1,99%
3,66%
1,91%
3,63%
2,21%
4,18%
0,99%
1,93%

Σύνολο ΠΚΜ
Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Ποσοστιαία
Διαφορά

1,60%
1,67%
1,72%
1,97%
0,94%

Άνεργοι
< 12
μήνες
1.281,0
1.674,0
3.219,0
3.911,0
2.834,0
3.835,0
3.214,0
3.511,0
3.314,0
4.498,0
81.733,0

(%)

1,57%
2,05%
3,94%
4,79%
3,47%
4,69%
3,93%
4,30%
4,05%
5,50%

Ποσοστιαία
Διαφορά

0,48%
0,85%
1,22%
0,36%
1,45%

Σύνολο
Ανέργων

(%)

2.640,0
4.705,0
5.303,0
7.748,0
4.840,0
7.639,0
5.535,0
7.897,0
4.350,0
6.519,0
186.538,0

1,42%
2,52%
2,84%
4,15%
2,59%
4,10%
2,97%
4,23%
2,33%
3,49%

Στον πίνακα και το διάγραμμα Α.1.25 που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι και τα ποσοστά βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας ανεργίας ανά ηλικιακή κατηγορία, και
Περιφερειακή Ενότητα. Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα:
▪

Το υψηλότερο ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων, ανεξαρτήτου ΠΕ και περιόδου ανεργίας,
ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 30-44.

▪

Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων, ανεξαρτήτου ΠΕ και περιόδου
ανεργίας, ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 45-54.

▪

Η τρίτη ηλικιακή κατηγορία με το υψηλότερο ποσοστό ανέργων, ανεξαρτήτου ΠΕ και
περιόδου ανεργίας, είναι αυτή των 55-64.

Πίνακας Α.1.25: Εγγεγραμμένοι άνεργοι ανά Περιφερειακή Ενότητα και ηλικιακή Κατηγορία
Άνεργοι
>=12 μήνες

(%) στην
ΠΕ

(%) ΠΚΜ

(%)
στην
ΠΕ

5,31%

Άνεργοι
< 12
μήνες
6.680,0

(%) ΠΚΜ

Σύνολο
Ανέργων

(%) ΠΚΜ

8,17%

12.242,0

6,56%

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

5.562,0

15-19

21,0

0,38%

0,02%

140,0

2,10%

0,17%

161,0

0,09%

20-24

284,0

5,11%

0,27%

859,0

12,86%

1,05%

1.143,0

0,61%

25-29

629,0

11,31%

0,60%

848,0

12,69%

1,04%

1.477,0

0,79%

30-44

2.141,0

38,49%

2,04%

2.396,0

35,87%

2,93%

4.537,0

2,43%

45-54

1.274,0

22,91%

1,22%

1.484,0

22,22%

1,82%

2.758,0

1,48%

55-64

1.041,0

18,72%

0,99%

862,0

12,90%

1,05%

1.903,0

1,02%

65 και άνω

172,0

3,09%

0,16%

91,0

1,36%

0,11%

263,0

0,14%

ΠΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

73.358,0

69,99%

43.762,0

53,54%

117.120,0

62,79%
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Άνεργοι
>=12 μήνες

(%) στην
ΠΕ

(%) ΠΚΜ

(%)
στην
ΠΕ
1,65%

(%) ΠΚΜ

Σύνολο
Ανέργων

(%) ΠΚΜ

0,10%

Άνεργοι
< 12
μήνες
720,0

15-19

104,0

0,14%

0,88%

824,0

0,44%

20-24

1.855,0

2,53%

1,77%

5.164,0

11,80%

6,32%

7.019,0

3,76%

25-29

4.721,0

6,44%

4,50%

6.522,0

14,90%

7,98%

11.243,0

6,03%

30-44

24.386,0

33,24%

23,27%

16.038,0

36,65%

19,62%

40.424,0

21,67%

45-54

20.515,0

27,97%

19,57%

9.244,0

21,12%

11,31%

29.759,0

15,95%

55-64

17.856,0

24,34%

17,04%

5.374,0

12,28%

6,58%

23.230,0

12,45%

65 και άνω

3.921,0

5,35%

3,74%

700,0

1,60%

0,86%

4.621,0

2,48%

ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

4.390,0

4,19%

2.955,0

3,62%

7.345,0

3,94%

15-19

6,0

0,14%

0,01%

70,0

2,37%

0,09%

76,0

0,04%

20-24

176,0

4,01%

0,17%

404,0

13,67%

0,49%

580,0

0,31%

25-29

326,0

7,43%

0,31%

404,0

13,67%

0,49%

730,0

0,39%

30-44

1.522,0

34,67%

1,45%

1.061,0

35,91%

1,30%

2.583,0

1,38%

45-54

1.166,0

26,56%

1,11%

545,0

18,44%

0,67%

1.711,0

0,92%

55-64

984,0

22,41%

0,94%

419,0

14,18%

0,51%

1.403,0

0,75%

4,78%

0,20%

52,0

1,76%

0,06%

262,0

0,14%

5,65%

7.130,0

8,72%

13.051,0

7,00%

65 και άνω

210,0

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

5.921,0

15-19

11,0

0,19%

0,01%

144,0

2,02%

0,18%

155,0

0,08%

20-24

331,0

5,59%

0,32%

945,0

13,25%

1,16%

1.276,0

0,68%

25-29

793,0

13,39%

0,76%

997,0

13,98%

1,22%

1.790,0

0,96%

30-44

2.208,0

37,29%

2,11%

2.460,0

34,50%

3,01%

4.668,0

2,50%

45-54

1.244,0

21,01%

1,19%

1.462,0

20,50%

1,79%

2.706,0

1,45%

55-64

1.111,0

18,76%

1,06%

1.011,0

14,18%

1,24%

2.122,0

1,14%

3,77%

0,21%

111,0

1,56%

0,14%

334,0

0,18%

5,54%

6.669,0

8,16%

12.479,0

6,69%

65 και άνω

223,0

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

5.810,0

15-19

6,0

0,10%

0,01%

83,0

1,24%

0,10%

89,0

0,05%

20-24

202,0

3,48%

0,19%

737,0

11,05%

0,90%

939,0

0,50%

25-29

552,0

9,50%

0,53%

850,0

12,75%

1,04%

1.402,0

0,75%

30-44

2.032,0

34,97%

1,94%

2.579,0

38,67%

3,16%

4.611,0

2,47%

45-54

1421

24,46%

1,36%

1486

22,28%

1,82%

2.907,0

1,56%

55-64

1.327,0

22,84%

1,27%

826,0

12,39%

1,01%

2.153,0

1,15%

4,65%

0,26%

108,0

1,62%

0,13%

378,0

0,20%

6,40%

6.725,0

8,23%

13.432,0

7,20%

65 και άνω

270,0

ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

6.707,0

15-19

8,0

0,12%

0,01%

109,0

1,62%

0,13%

117,0

0,06%

20-24

269,0

4,01%

0,26%

930,0

13,83%

1,14%

1.199,0

0,64%

25-29

657,0

9,80%

0,63%

919,0

13,67%

1,12%

1.576,0

0,84%

30-44

2.443,0

36,42%

2,33%

2.256,0

33,55%

2,76%

4.699,0

2,52%

45-54

1610

24,00%

1,54%

1413

21,01%

1,73%

3.023,0

1,62%

55-64

1.448,0

21,59%

1,38%

976,0

14,51%

1,19%

2.424,0

1,30%

65 και άνω

272,0

4,06%

0,26%

122

1,81%

0,15%

394,0

0,21%
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Άνεργοι
>=12 μήνες

(%) στην
ΠΕ

(%) ΠΚΜ

(%)
στην
ΠΕ

2,92%

Άνεργοι
< 12
μήνες
7.812,0

(%) ΠΚΜ

Σύνολο
Ανέργων

(%) ΠΚΜ

9,56%

10.869,0

5,83%

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

3.057,0

15-19

4,0

0,13%

0,00%

130,0

1,66%

0,16%

134,0

0,07%

20-24

137,0

4,48%

0,13%

917,0

11,74%

1,12%

1.054,0

0,57%

25-29

270,0

8,83%

0,26%

917,0

11,74%

1,12%

1.187,0

0,64%

30-44

1.062,0

34,74%

1,01%

2.887,0

36,96%

3,53%

3.949,0

2,12%

45-54

704

23,03%

0,67%

1835

23,49%

2,25%

2.539,0

1,36%

55-64

681,0

22,28%

0,65%

976,0

12,49%

1,19%

1.657,0

0,89%

65 και άνω

199,0

6,51%

0,19%

150,0

1,92%

0,18%

349,0

0,19%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΚΜ

104.805,0

81.733,0

186.538,0

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Διάγραμμα Α.1.4. Εγγεγραμμένοι άνεργοι ανά ΠΕ και Ηλικιακή Κατηγορία

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Δήμοι
Σε επίπεδο δήμων, οι περισσότεροι άνεργοι καταγράφονται στον δήμο Θεσσαλονίκης, ήτοι 35.053
άνεργοι ή 18,8% του συνόλου των ανέργων της ΠΚΜ και ακολουθούν οι δήμοι Κορδελιού – Ευόσμου
(14.272 άνεργοι ή 7,65% του πληθυσμού) και Κατερίνης (13. 616 ή 7,3%).
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Διάγραμμα A.1.5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι ανά Δήμο της ΠΚΜ

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Ωστόσο, το υψηλότερο ποσοστό ανέργων ως προς τον πληθυσμό του δήμου, καταγράφεται στον δήμο
Κασσάνδρας (17,45%). Ακολουθούν οι δήμοι Αμπελοκήπων – Μενεμένης (16,94%), Κορδελιού - Ευόσμου
(14,03%), Παύλου Μελά (13,72%), Νεάπολης-Συκέων (11,46%) και Κατερίνης (11,15%).
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Διάγραμμα Α.1.6. Άνεργοι ως ποσοστό του πληθυσμού στο Δήμο

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Μακροχρόνια Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (με κάρτα ανεργίας άνω των 12 μηνών)

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2018) το σύνολο των
εγγεγραμμένων μακροχρόνια ανέργων στην ΠΚΜ ανέρχεται σε 104.805 άτομα ή 56,2% του συνόλου των
ανέργων στην ΠΚΜ.
Σε επίπεδο δήμων, οι περισσότεροι μακροχρόνια άνεργοι καταγράφονται στον δήμο Θεσσαλονίκης
(22.444 ή 12% επί της ΠΚΜ). Ακολουθούν οι δήμοι Κορδελιού - Ευόσμου (9.458 ή 5% της ΠΚΜ), Παύλου
Μελά (8.958 ή 4,8%) και Νεάπολης –Συκέων ( 6.253 ή 3,35%).
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Διάγραμμα Α.1.7. Εγγεγραμμένοι Άνεργοι (>12 μηνών) ανά Δήμο της ΠΚΜ

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Ωστόσο, το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ως προς τον πληθυσμό του δήμου (βλ.
διάγραμμα Α.1.8), καταγράφεται στον δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης (11,04%). Ακολουθούν οι δήμοι
Κορδελιού - Ευόσμου (9,3%), Παύλου Μελά (9,03) και Νεάπολης Συκέων (7,38%).
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Διάγραμμα Α.1.8. Μακροχρόνια άνεργοι ως ποσοστό του πληθυσμού στο Δήμο

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Μακροχρόνια Άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (με κάρτα ανεργίας άνω των 12 μηνών)
Όσον αφορά το σύνολο των εγγεγραμμένων μακροχρόνια άνεργων γυναικών στην ΠΚΜ ανέρχεται σε
70.924 άτομα ή 67,7% του συνόλου των μακροχρόνια ανέργων της ΠΚΜ.
Σε επίπεδο δήμων, οι περισσότερες μακροχρόνια άνεργες γυναίκες είναι εγγεγραμμένες στον δήμο
Θεσσαλονίκης (14.599 ή 65% των μακροχρόνια ανέργων του δήμου). Ακολουθούν οι δήμοι Κορδελιού Ευόσμου (6910 ή 73% των μακροχρόνια ανέργων του δήμου), Παύλου Μελά (6.302 ή 70,3% των
μακροχρόνια ανέργων του δήμου) και Νεάπολης –Συκέων (4299 ή 68,8% των μακροχρόνια ανέργων του
Δήμου).
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Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις των Δήμων το ποσοστό των μακροχρόνια άνεργων γυναικών
υπερβαίνει εκείνο των ανδρών.

Διάγραμμα Α.1.9. Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες (>12μηνών) ανά Δήμο της ΠΚΜ

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Επίσης, όσον αφορά το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνια άνεργων γυναικών ως προς τον πληθυσμό
του δήμου, αυτό καταγράφεται στον δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης (7,4%). Ακολουθούν οι δήμοι
Κορδελιού - Ευόσμου (6,35%), Παύλου Μελά (5,07) και Νεάπολης Συκέων (5,07%).
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Διάγραμμα Α.1.10. Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες ως ποσοστό του πληθυσμού στο Δήμο

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ5

Οι περισσότεροι άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ καταγράφονται στους δήμους Θεσσαλονίκης
(5.672 άτομα ) και Παύλου Μελά (2.260 άτομα). Ακολουθούν οι Δήμοι Δέλτα (με 1927 άτομα) και
Κορδελιού Ευόσμου (1832 άτομα).
Σημειώνεται ότι οι άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ (συνολικά 27.696 άτομα), ανέρχονται σε 1,47%
του πληθυσμού της ΠΚΜ και σε 14,85% του συνολικού αριθμού των ανέργων της ΠΚΜ.

5

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ενότητα βασίζεται στα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ του Δεκεμβρίου 2018 και
περιλαμβάνει το σύνολο των τριάντα οκτώ (38) δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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Διάγραμμα Α.1.11. Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ ανά Δήμο (σύνολο ΠΚΜ)

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Το υψηλότερο ποσοστό ανέργων χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ ως προς τον πληθυσμό του δήμου,
καταγράφεται στον δήμο Σιθωνίας (7,33%). Ακολουθούν οι δήμοι Κασσάνδρας (4,58%), Δέλτα (4,20%)
και Πολύγυρου (2,79%).
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Διάγραμμα Α.1.12. Ποσοστό ανέργων χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ ανά Δήμο

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Μακροχρόνια άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ

Οι περισσότεροι μακροχρόνια άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ καταγράφονται στους δήμους
Θεσσαλονίκης (1.556 άτομα ) και Παύλου Μελά (917 άτομα). Ακολουθούν οι Δήμοι Δέλτα (909 άτομα)
και Αλεξάνδρειας (558 άτομα).
Σημειώνεται ότι οι μακροχρόνια άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, ανέρχονται σε ποσοστό 31,6% του
συνόλου του πληθυσμού των ανέργων χωρίς κάρτα.
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Διάγραμμα Α.1.13. Μακροχρόνια Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ ανά Δήμο

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ

Όσον αφορά τις μακροχρόνια άνεργες γυναίκες χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, η πλειοψηφία συναντάται
στο Δήμο Θεσσαλονίκης (1035 άτομα) και ακολουθούν οι Δήμοι Παύλου Μελά (679), Δέλτα (607) και
Νεάπολης – Συκέων (368).
Σημειώνεται ότι οι μακροχρόνια άνεργες γυναίκες χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, ανέρχονται σε ποσοστό
67,7% του συνόλου του πληθυσμού των μακροχρόνια ανέργων χωρίς κάρτα.
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Διάγραμμα Α.1.14. Μακροχρόνια Άνεργες Γυναίκες χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ ανά Δήμο

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Άνεργοι άνω των 54 ετών μέχρι και 65 ετών6

Σε επίπεδο δήμων, οι περισσότεροι άνεργοι στην ηλικιακή κατηγορία 55-64 ετών καταγράφονται στον
δήμο Θεσσαλονίκης, ήτοι 7.339 άνεργοι ή 3,9% του συνόλου των ανέργων της ΠΚΜ και ακολουθούν οι
δήμοι Παύλου Μελά (2.812 άνεργοι ή 1,5% του συνόλου των ανέργων), Κορδελιού Ευόσμου (2728
άνεργοι ή 1,5%) και Αμπελοκήπων – Μενεμένης (2.027 άνεργοι ή 1,1%).

6

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τη συγκεκριμένη ειδική ομάδα ΕΚΟ η ανάλυση βασίστηκε στα στατιστικά στοιχεία
που στάλθηκαν από τον ΟΑΕΔ και αφορούν το μήνα Δεκέμβριο 2018 και συγκεκριμένα την «ηλικιακή κατηγορία
55-64 ετών» για την οποία διατηρεί στοιχεία.
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Διάγραμμα Α.1.15. Εγγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας 55-64 ετών ανά Δήμο της ΠΚΜ

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

Άνεργοι άνω των 54 ετών μέχρι και 65 ετών7 (με κάρτα ανεργίας)

Το υψηλότερο ποσοστό ανέργων (ηλικιακή κατηγορία 55 έως 64 ετών) ως προς τον πληθυσμό του
δήμου, καταγράφεται στον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης (3,89%). Ακολουθούν οι δήμοι Παύλου Μελά
(2,83%), Κορδελιού Ευόσμου (2,68%) και Κασσάνδρας (2,58%).

7

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τη συγκεκριμένη ειδική ομάδα ΕΚΟ η ανάλυση βασίστηκε στα στατιστικά στοιχεία
που στάλθηκαν από τον ΟΑΕΔ και αφορούν το μήνα Δεκέμβριο 2018 και συγκεκριμένα την «ηλικιακή κατηγορία
55-64 ετών» για την οποία διατηρεί στοιχεία.
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Διάγραμμα Α.1.16. Άνεργοι 54-65 ως ποσοστό του πληθυσμού στο Δήμο

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018
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Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 54 ετών μέχρι και 65 ετών8 (με κάρτα ανεργίας)

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων ηλικίας από 55-64 ετών είναι μακροχρόνια άνεργοι σε ποσοστό
70,1% (ή 23,3% στο σύνολο των μακροχρόνια ανέργων της ΠΚΜ). Σε επίπεδο δήμων, οι περισσότεροι
μακροχρόνια άνεργοι στην ηλικιακή κατηγορία καταγράφονται στον δήμο Θεσσαλονίκης, ήτοι 5.779
άνεργοι ή 5,5% του συνόλου των μακροχρόνια ανέργων της ΠΚΜ και ακολουθούν οι δήμοι Κορδελιού –
Ευόσμου (2.231 άνεργοι ή 2,13% του συνόλου των μακροχρόνια ανέργων της ΠΚΜ) και Παύλου Μελά
(2.186 άνεργοι ή 2,09% του συνόλου των μακροχρόνια ανέργων της ΠΚΜ).

Διάγραμμα Α.1.17 Μακροχρόνια εγγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας 55-64 ετών ανά Δήμο

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

8

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τη συγκεκριμένη ειδική ομάδα ΕΚΟ η ανάλυση βασίστηκε στα στατιστικά στοιχεία
που στάλθηκαν από τον ΟΑΕΔ και αφορούν το μήνα Δεκέμβριο 2018 και συγκεκριμένα την «ηλικιακή κατηγορία
55-64 ετών» για την οποία διατηρεί στοιχεία.
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Το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνια ανέργων (ηλικιακή κατηγορία 55 έως 64 ετών) ως προς τον
πληθυσμό του δήμου, καταγράφεται στον δήμο Κορδελιού Ευόσμου (9,13%). Ακολουθούν οι δήμοι
Παύλου Μελά (8,94%), Αμπελοκήπων - Μενεμένης (6,74%) και Νεάπολης - Συκέων (6,4%).

Διάγραμμα Α.1.18. Μακροχρόνια άνεργοι 55-64 ως ποσοστό του πληθυσμού στο Δήμο

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018
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Άνεργοι άνω των 54 ετών μέχρι και 65 ετών9 (χωρίς κάρτα ανεργίας)

Οι άνεργοι ηλικίας 55-64 ετών χωρίς κάρτα ανεργίας ανέρχονται σε ποσοστό 20,32% επί του συνολικού
πληθυσμού των ανέργων χωρίς κάρτα ανεργίας της ΠΚΜ. Σε επίπεδο δήμων, οι περισσότεροι
εγγεγραμμένοι άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας στην ηλικιακή κατηγορία 55-64 ετών καταγράφονται στον
δήμο Θεσσαλονίκης, ήτοι 1.096 και ακολουθούν οι δήμοι Παύλου Μελά με 581 άτομα και οι Δήμοι Δέλτα
και Κορδελιού Ευόσμου με 420 και 387 άτομα αντίστοιχα.

Διάγραμμα Α.1.19. Άνεργοι ηλικίας 55-64 ετών χωρίς κάρτα ανεργίας ανά Δήμο της ΠΚΜ

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

9

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τη συγκεκριμένη ειδική ομάδα ΕΚΟ η ανάλυση βασίστηκε στα στατιστικά στοιχεία
που στάλθηκαν από τον ΟΑΕΔ και αφορούν το μήνα Δεκέμβριο 2018 και συγκεκριμένα την «ηλικιακή κατηγορία
55-64 ετών» για την οποία διατηρεί στοιχεία.
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Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 54 ετών μέχρι και 65 ετών10 (χωρίς κάρτα ανεργίας)
Από το σύνολο των ανέργων ηλικίας 55-64 ετών χωρίς κάρτα ανεργίας, ένα σημαντικό ποσοστό 45,3%
είναι μακροχρόνια άνεργοι. Σε επίπεδο δήμων, οι περισσότεροι εγγεγραμμένοι άνεργοι χωρίς κάρτα
ανεργίας στην ηλικιακή κατηγορία 55-64 ετών καταγράφονται στον δήμο Θεσσαλονίκης, ήτοι 430 άτομα
και ακολουθούν οι δήμοι Παύλου Μελά με 347 άτομα και οι Δήμοι Δέλτα και Νεάπολης - Συκέων με 280
και 159 άτομα αντίστοιχα.

Διάγραμμα A.1.20 Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-64 ετών χωρίς κάρτα ανεργίας ανά Δήμο της
ΠΚΜ

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2018

.

10

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τη συγκεκριμένη ειδική ομάδα ΕΚΟ η ανάλυση βασίστηκε στα στατιστικά στοιχεία
που στάλθηκαν από τον ΟΑΕΔ και αφορούν το μήνα Δεκέμβριο 2018 και συγκεκριμένα την «ηλικιακή κατηγορία
55-64 ετών» για την οποία διατηρεί στοιχεία.
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Συνθήκες Διαβίωσης
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (2018), ο κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ορίζεται ως
το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά, των οποίων το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο
εισόδημα είναι χαμηλότερο του κατωφλιού της φτώχειας, δηλαδή του 60% του εθνικού διάμεσου
(του εισοδήματος που βρίσκεται στο μέσο της κατανομής) ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος..
Με έτος βάσης το έτος Ν, ως κίνδυνος φτώχειας υπολογιζόμενος με το κατώφλι φτώχειας
(πληθωρισμένο με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή) του έτους 2008 ορίζεται «το
ποσοστό των ατόμων των οποίων το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα του συγκεκριμένου
έτους είναι χαμηλότερο από το κατώφλι της φτώχειας, υπολογιζόμενο για το έτος 2008,
προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό με στοιχεία από τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών
καταναλωτή».
Το όριο της αυτό είναι 4.560 ευρώ για το 2017 συμφώνα την σχετική έρευνα με τίτλο «Συνθήκες
Διαβίωσης στην Ελλάδα» (Νοέμβριος 2018). Τα στοιχεία του πίνακα προέρχονται από την Έρευνα
Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (ΕU-SILC), η οποία διενεργείται από το έτος 2003 και ο
δείκτης υπολογίζεται από το έτος 2006. Με βάση το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), το
οποίο δίνεται σε άνεργους/ άπορους με χαμηλά εισοδήματα, παρατίθεται το ποσοστό ακραίας
φτώχειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το 2018 το ΚΕΑ δόθηκε σε 162.137
ωφελούμενους συνολικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήτοι στο 9%.
Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται ο αριθμός των ωφελούμενων ΚΕΑ που ευρίσκεται σε
κατάσταση ακραίας φτώχειας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας. Το
μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στην ΠΕ Ημαθίας και το μικρότερο στην ΠΕ Χαλκιδικής. Στο
διάγραμμα Α.1.21 αποτυπώνεται ο μέσος όρος της Περιφέρειας και το ποσοστό ακραίας φτώχειας
σύμφωνα με το ΚΕΑ σε κάθε περιφερειακή ενότητα.
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Πίνακας Α.1.26: Ωφελούμενοι ΚΕΑ Συνολικά και ανά Περιφερειακή Ενότητα (2018)
Περιφερειακή Ενότητα

Σύνολο Ωφελούμενων

Σύνολο Πληθυσμού

Ποσοστό επι του
πληθυσμού (%)

Κεντρική Μακεδονία

162.137

1.875.996

9%

ΠΕ Ημαθίας

16.267

141.403

12%

ΠΕ Θεσσαλονίκης

96.761

1.105.663

9%

ΠΕ Κιλκίς

5.609

80.576

7%

ΠΕ Πέλλας

12.665

137.872

9%

ΠΕ Πιερίας

11.319

131.650

9%

ΠΕ Σερρών

13.946

168.245

8%

ΠΕ Χαλκιδικής

5.570

110.587

5%

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (20.11.2019)

Διάγραμμα Α.1.21. Ποσοστό ακραίας φτώχειας ανά ΠΕ της ΠΚΜ για το έτος 2018

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (20.11.2019)

Σχετικά με το θέμα των συνθηκών διαβίωσης στον πίνακα Α.1.27 παρατίθενται το ποσοστό των
ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού,
το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν σοβαρές υλικές στερήσεις και επίσης το ποσοστό αυτών που
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βρίσκονται σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας στο σύνολο της χώρας αλλά και σε κάθε
Περιφέρεια ξεχωριστά για το 2018. Παρατηρείται ότι τα ποσοστά της Κεντρικής Μακεδονίας σε
όλες τις παραπάνω κατηγορίες είναι κοντά με το συνολικό μέσο όρο της χώρας, ενώ το ποσοστό
των ατόμων με σοβαρές υλικές στερήσεις είναι δυόμιση ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο. Οι
περιφέρειες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτές της Δυτικής Ελλάδας και της
Δυτικής Μακεδονίας.
Πίνακας Α.1.27: Φτώχεια και Ανισότητα ανά Περιφέρεια για το έτος 2018
Σύνολο Χώρας και
Περιφέρειες

Ελλάδα
Ανατολική Μακεδονία
Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Αττική
Βόρεια Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

και

Σε κίνδυνο
Φτώχειας
(%)

Σε κίνδυνο
Φτώχειας ή
Κοινωνικού
Αποκλεισμού
(%)

Με Σοβαρές
Υλικές
Στερήσεις (%)

Σε Νοικοκυριά
με Χαμηλή
Ένταση
Εργασίας (%)

18,5
21,8

31,8
33,8

16,7
18,0

14,6
17,5

18,9
24,8
20,1
21,6
17,2
24,5
19,1
19,0
15,4
20,8
17,5
20,4

30,4
36,7
31,3
33,6
28,0
44,6
31,1
31,4
28,3
33,6
35,9
37,0

14,1
16,5
12,8
16,6
13,6
28,0
14,0
17,2
16,3
15,1
21,4
17,6

14,3
18,7
14,0
16,7
8,9
18,1
14,6
12,9
14,5
17,0
9,6
11, 4

Πηγή: Eurostat, 2018

Ακόμη, σύμφωνα με την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (EU SILC) για το 2018 το
10,9% του πληθυσμού της ΠΚΜ ή 169.979 πολίτες (πίνακας Α.1.28) δεν επισκέφτηκαν το γιατρό.
ενώ χρειάστηκε. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι αρκετά υψηλό σε επίπεδο συνόλου χώρας αφού
αποτελεί το 5ο μεγαλύτερο ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου και το μικρότερο στην Θεσσαλία.
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Πίνακας Α.1.28: Άτομα που δεν επισκέφτηκαν γιατρό ενώ χρειάστηκε ανά Περιφέρεια για το έτος
2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ATTIKΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑΤΡΟ
ΕΝΩ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ
358.857
25.378
40.480
41.816
56.261

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

3.194.768
169.991
293.074
505.192
477.275

11,2
14,9
13,8
8,3
11,8

169.979
23.579
26.124

1.555.188
238.616
273.946

10,9
9,9
9,5

42.108
15.898
42.546
30.971
38.909
912.907

609.324
166.370
544.122
432.386
474.911
8.935.164

6,9
9,6
7,8
7,2
8,2
10,2

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (EU SILC) 2018

Εισοδήματα
Με βάση τα φορολογικά στοιχεία που συλλέγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ11)
μέσω των φορολογικών δηλώσεων, τα εισοδήματα των Ελλήνων ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και
επαγγέλματος, γνώρισαν σημαντική συρρίκνωση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το οικονομικό έτος 200812, απαρχή της οικονομικής κρίσης, τα
δηλωθέντα εισοδήματα των Ελλήνων στην εφορία για το σύνολο της χώρας ανέρχονταν σε 93,3 δισ.
€ (διάγραμμα Α.1.22) με το μέσο ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα13 να υπολογίζεται σε

11

https://www.aade.gr/menoy/statistika-deiktes/eisodima/etisia-statistika-deltia.
Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων. Για τα έτη 2008 έως 2011 βλ. www.gsis.gr και για τα έτη 2011 ως 2017
https://www.aade.gr
13
Στατιστικά δελτία φορολογικών δεδομένων 2008, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης,
https://www.gsis.gr/dimosia-dedomena/forologikon-dedomenon-statistika-prin-2011, προσπελάθηκε στις 09/01/2020.
12
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6.668,00 €14. Αντίθετα το φορολογικό έτος 201715 τα εισοδήματα των Ελλήνων ήταν μειωμένα κατά
20 δισ. €, και ανέρχονταν μόλις σε 73,6 δισ. €, ενώ το μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είχε
συρρικνωθεί στα 11.556 € - ποσοστό μείωσης 30,7% σε σύγκριση με το 2008. Ταυτόχρονα, στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρατηρείται αντίστοιχη μείωση στα δηλωθέντα εισοδήματα,
ήτοι από 14,1 δις € το 2008 σε 11,3 δις € το 2017 και συνολική μείωση στο μέσο ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα από 14.838 € το 2008 σε 10.357 € το 2017 (ποσοστό -30,2%).

Διάγραμμα Α.1.22. Δηλωθέντα Εισοδήματα για τα έτη 2008-2017

Πηγή: ΑΑΔΕ, Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017

Στο διάγραμμα Α.1.23 που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το ποσοστό μείωσης στο μέσο ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα στο σύνολο της χώρας και στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την
περίοδο της οικονομικής κρίσης. Όσον αφορά για την υποπερίοδο 2008 έως 2013, το ποσοστό
μείωσης στο μέσο εισόδημα ανήλθε στο σύνολο της χώρας στο -22,5% και στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας στο -19,1% . Για τα έτη 2013 έως 2017 η ύφεση ήταν πιο ήπια συγκρινόμενη

14

Το μέσο ετήσιο (δηλωθέν) οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από τα στατιστικά δελτία φορολογικών δεδομένων διαιρώντας
το ποσό του συνόλου των δηλωθέντων εισοδημάτων προς τον αριθμό των φορολογούμενων (αριθμός δηλώσεων).
15
Διευκρινίζεται ότι από 1/1/2014 με το Ν.4172/2013 στη θέση του όρου «οικονομικό έτος» έχει εισαχθεί η έννοια του
φορολογικού έτους, η οποία πρακτικά ταυτίζεται με την διαχειριστική περίοδο.
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με την προηγούμενη υποπερίοδο, και τα αντίστοιχα ποσοστά ανήλθαν σε -14% στο σύνολο της
χώρας και σε -13,7% στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Διάγραμμα Α.1.23: Ποσοστιαία μείωση στο μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα για την περίοδο 20082017

Πηγή: ΑΑΔΕ, Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017

Στον Πίνακα Α.1.29 που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το μέσο ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό
εισόδημα για την περίοδο 2008 έως 2017 στο σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, καθώς και ο ρυθμός μεταβολής του σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Παρατηρείται ότι κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008, το μέσο ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήταν χαμηλότερο σε ποσοστό 11% από το
αντίστοιχο μέσο εισόδημα στο σύνολο της χώρας. Αυτή η ποσοστιαία διαφορά, διατηρήθηκε
σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης (βλ. Πίνακα Α.1.29, στήλη 11).
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Πίνακας Α.1.29: Μέσο ετήσιο (δηλωθέν) Οικογενειακό Εισόδημα 2008-2017
ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σύνολο Χώρας
Εισοδηματίες
[1]

Ρυθμός
Μεταβολής
[2]

Ασκούντες
Επιχειρηματική
Δραστηριότητα
[3]

Ρυθμός
Μεταβολής
[4]

Ασκούντες
Αγροτική
Επιχειρηματική
Δραστηριότητα
[5]
10.943

23.658

Ρυθμός
Μεταβολής
[6]

Μισθωτοί
[6]

Ρυθμός
Μεταβο
λής
[7]

Ρυθμός
Μεταβολής
[9]

Ρυθμός
Μεταβολής
[11]

[10]

6.132

2009

6.370

3,9%

24.172

2,2%

11.429

4,4%

19.234

5,2%

15.885

4,4%

17.340

2010

6.042

-5,1%

24.565

1,6%

11.572

1,3%

19.829

3,1%

16.547

4,2%

17.612

1,57%

2011

5.761

-4,7%

24.644

0,3%

11.231

-3,0%

19.396

-2,2%

16.228

-1,9%

17.241

-2,11%

2012

4.511

-21,7%

20.633

-16,3%

10.044

-10,6%

18.652

-3,8%

15.797

-2,7%

15.604

-9,49%

2013

2.873

-36,3%

18.249

-11,6%

9.069

-9,7%

16.804

-9,9%

14.909

-5,6%

13.431

-13,93%

2014

4.325

50,6%

18.614

2,0%

9.875

8,9%

14.568

-13,3%

13.232

-11,3%

12.338

-8,14%

2015

4.287

-0,9%

18.288

-1,8%

9.447

-4,3%

14.209

-2,5%

13.115

-0,9%

12.133

-1,66%

2016

4.556

6,3%

17.066

-6,7%

10.295

9,0%

14.006

-1,4%

11.704

-10,8%

11.728

-3,34%

2017

4.665

2,4%

16.257

-4,7%

-3,5%

13.857

-1,1%

11.175

-4,5%

11.556

-1,47%

2008

4.831

2009

4.901

1,5%

21.481

2,2%

10.515

3,7%

17.480

5,1%

14.440

4,0%

15.384

3,68%

2010

4.673

-4,7%

21.755

1,3%

10.613

0,9%

17.981

2,9%

15.055

4,3%

15.588

1,33%

2011

4.525

-3,2%

21.859

0,5%

10.366

-2,3%

17.589

-2,2%

14.845

-1,4%

15.320

-1,72%

2012

3.498,4

-22,7%

18.423,8

-15,7%

9.154,2

-11,7%

16.833,5

-4,3%

14.503,2

-2,3%

13.861,7

-9,52%

2013

2.273

-35,0%

16.451

-10,7%

8.425

-8,0%

15.083

-10,4%

13.850

-4,5%

11.996

-13,46%

2014

3.340

47,0%

16.446

0,0%

10.725

27,3%

12.792

-15,2%

12.435

-10,2%

11.013

-8,19%

2015

4.742

41,9%

16.252

-1,2%

9.127

-14,9%

12.510

-2,2%

12.332

-0,8%

11.074

0,55%

2016

3.508

-26,0%

15.429

-5,1%

9.866

8,1%

12.387

-1,0%

10.927

-11,4%

10.501

-5,17%

2017

3.531

0,6%

14.651

-5,0%

9.661

-2,1%

12.285

-0,8%

10.478

-4,1%

10.357

-1,37%

21.018

10.139

15.218

ΣΥΝΟΛΟ

2008

9.934
Κεντρική Μακεδονία

18.291

Συνταξιούχ
οι
[8]

16.626

16.668

13.888

4,03%

14.838

Πηγή: ΑΑΔΕ, Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017
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Ρυθμός Μεταβολής Μέσου Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος16
Με βάση τα φορολογικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, η οικονομική κρίση έπληξε το σύνολο των εισοδημάτων
των φορολογούμενων ανεξαρτήτως επαγγέλματος. Ωστόσο, οι συνέπειες ανά κατηγορία
επαγγέλματος διαφέρουν τόσο ως προς την έκταση όσο και ως προς τη διάρκεια (βλ. διαγράμματα
Α.1.24 και Α.1.25). Σημειώνεται επίσης, ότι η κατάταξη στην κατηγορία επαγγέλματος γίνεται με
βάση την κύρια πηγή εισοδήματος του κάθε φορολογούμενου.
Όπως φαίνεται στα ακόλουθα διαγράμματα που αποτυπώνουν το ρυθμό μεταβολής του μέσου
ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος 2008-2017 στο σύνολο της χώρας και στη Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, η

οικονομική κρίση έπληξε πρωτίστως τα εισοδήματα από επιχειρηματική

δραστηριότητα, ήτοι τους έμπορους, βιομήχανους, βιοτέχνες, και τους ελεύθερους επαγγελματίες,
και εν συνεχεία τους μισθωτούς. Ακολούθως, αν και δευτερευόντως σε έκταση, ήταν και η μείωση
των εισοδημάτων και στις υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελμάτων, ήτοι τους εισοδηματίες, τους
ασκούντες αγροτική οικονομική δραστηριότητα, δηλ. γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και εκμ.
δασών και τους συνταξιούχους. Τα συμπεράσματα αυτά ισχύουν για το σύνολο της χώρας
(διάγραμμα Α.1.24) καθώς και κατ’ αναλογία για τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (διάγραμμα
Α.1.25).

16

Ο ρυθμός μεταβολής του μέσου ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προκύπτει ως ακολούθως: Την χρονική
στιγμή t1 το μέσο ετήσιο εισόδημα ανέρχεται σε Υ1, την χρονική στιγμή t2 σε Υ2. Στο χρονικό διάστημα Δt=t2-t1 η
μεταβολή του Υ είναι ΔΥ=Υ2-Υ1 και ο ρυθμός μεταβολής του Υ προκύπτει ως εξής: ΔΥ/Δt.
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Διάγραμμα Α.1.24. Ρυθμός Μεταβολής Μέσου Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος 2008-2017 στο
σύνολο της χώρας

Πηγή: Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017
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Διάγραμμα Α.1.25. Ρυθμός Μεταβολής Μέσου Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος 2008-2017 στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πηγή: ΑΑΔΕ, Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017

Ασκούντες επιχειρηματική Δραστηριότητα
Στο σύνολο της χώρας και για την περίοδο αναφοράς 2008 έως 2017 ο ρυθμός μεταβολής του μέσου
ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα άγγιξε το μέγιστο το έτος 2012 με
ποσοστό μείωσης ίσο με – 16,3%. Αντίστοιχα είναι τα συμπεράσματα και στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας όπου ο ρυθμός μεταβολής του μέσου ετήσιου εισοδήματος

από

επιχειρηματική δραστηριότητα (έμποροι, βιομήχανοι, βιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες)
άγγιξε το μέγιστο το έτος 2012 με ποσοστό μείωσης – 15,7%. Σημαντική ήταν η ποσοστιαία μείωση
και το έτος 2013 σε σύγκριση με το 2012, όπου στο σύνολο της χώρας άγγιξε το -11,6% και στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το -10,7% (διάγραμμα Α.1.26).
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Διάγραμμα Α.1.26. Ρυθμός Μεταβολής Μέσου Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος 2008-2017 για
τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα

Πηγή: ΑΑΔΕ, Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017

Μισθωτοί
Στο σύνολο της χώρας και για την περίοδο αναφοράς 2008 έως 2017 ο ρυθμός μεταβολής του μέσου
ετήσιου εισοδήματος των μισθωτών άγγιξε το μέγιστο το έτος 2014 με ποσοστό μείωσης -13,3%.
Αντίστοιχα είναι τα συμπεράσματα και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου ο ρυθμός
μεταβολής του έτους 2014 ήταν αυτός με το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης των εισοδημάτων (15,2%). Σημαντική ήταν η ποσοστιαία μείωση και το έτος 2013 σε σύγκριση με το 2012, όπου στο
σύνολο της χώρας άγγιξε το -9,9% και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το -10,4% (Διάγραμμα
Α.1.27).
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Διάγραμμα Α.1.27. Ρυθμός Μεταβολής Μέσου Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος 2008-2017 των
μισθωτών

Πηγή: ΑΑΔΕ, Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017

Συνταξιούχοι
Η οικονομική κρίση έπληξε πολύ περισσότερο τους εργαζόμενους από ό,τι τους συνταξιούχους έως
και το 2014. Αυτό ερμηνεύεται εν μέρει από το γεγονός ότι οι μισθωτοί και κυρίως οι χαμηλόμισθοι
ήταν πολύ πιο δύσκολο να βρουν κάποιο εισόδημα, ενώ οι συνταξιούχοι συνέχισαν να λαμβάνουν
τις συντάξεις τους με μια σταθερότητα. Είναι ενδεικτικό ότι το μέγιστο ποσοστό μείωσης (σε σχέση
με το προηγούμενο έτος) στο σύνολο της χώρας έλαβε χώρα το 2014, -11,3% ενώ στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας το 2016 με ποσοστό -11,4%. Αντίστοιχα είναι τα συμπεράσματα και στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου ο ρυθμός μεταβολής του έτους 2014 ήταν αυτός με το
μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης των εισοδημάτων (-15,2%). Με αυτόν τον τρόπο οι συνταξιούχοι,
κάποιοι από τους οποίους ήταν μέρος των φτωχότερων το 2009, βελτίωσαν τη σχετική θέση τους.
Το έτος ωστόσο 2016 παρατηρείται αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων φορολογούμενων ενώ
ταυτόχρονα προκαλείται μείωση της τάξης του 11% στο μέσο διαθέσιμο εισόδημά τους (-10,8% στο
σύνολο της χώρας και -11,4% στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας). Το γεγονός αυτό
οφείλεται εν μέρει στις δυσμενείς αλλαγές που αναμένονταν ή/και αποφασίστηκαν τα εν λόγω έτη
στο ασφαλιστικό, εξαιτίας των οποίων αρκετοί προτίμησαν την πρόωρη συνταξιοδότηση παρά την
εισοδηματική απώλεια (μειωμένη σύνταξη) που αυτήν συνεπαγόταν (διάγραμμα Α.1.28).
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Διάγραμμα Α.1.28. Ρυθμός Μεταβολής Μέσου Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος 2008-2017 των
συνταξιούχων

Πηγή: ΑΑΔΕ, Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017

Εισοδήματα και Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες ο αγροτικός τομέας επέδειξε μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα στην οικονομική κρίση. Ενδεικτικό είναι ότι το ποσοστό μείωσης του μέσου ετήσιου
εισοδήματος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα Α.1.29 στους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα ανήλθε συνολικά για όλη την περίοδο αναφοράς, 2008 έως 2017, σε -9,2% στο
σύνολο της χώρας και σε -4,7% στην Κεντρική Μακεδονία, δηλ. ήταν πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση
με τη μείωση στις άλλες κατηγορίες εισοδημάτων (-26,9% για τους εισοδηματίες της ΠΚΜ, -30,3%
στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, -26,1% στους μισθωτούς και -24,6% στους
συνταξιούχους).
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Διάγραμμα Α.1.29. Συνολική ποσοστιαία μεταβολή για την περίοδο 2008-2017 στο μέσο ετήσιο
δηλωθέν εισόδημα ανά κατηγορία επαγγέλματος

Πηγή: Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017

Συνολικά η κρίση στον αγροτικό τομέα και στα εισοδήματα των αγροτών εκδηλώθηκε ηπιότερα σε
σύγκριση με τους άλλους τομείς της οικονομίας εξαιτίας εν μέρει και της αυτοκατανάλωσης και του
σχετικά χαμηλότερου κόστους ζωής σε σύγκριση με τον αστικό χώρο. Τα αίτια ωστόσο της μείωσης
των αγροτικών εισοδημάτων είναι πιο σύνθετα και θα πρέπει να αναζητηθούν τόσο στις μειωμένες
τιμές που εισπράττει ο παραγωγός αγρότης σε συνδυασμό με τις αυξήσεις τιμών σε πρώτες ύλες,
ενέργεια, λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ. (βλ. Διάγραμμα Α.1.30).
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Διάγραμμα Α.1.30 : Ρυθμός Μεταβολής Μέσου Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος 2008-2017 των
ασκούντων αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

Πηγή: ΑΑΔΕ, Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017

Εισοδηματίες
Για την περίοδο αναφοράς 2008 έως 2017 το ποσοστό μείωσης του μέσου ετήσιου εισοδήματος το
Εισοδηματιών ανήλθε στο -23,9% στο σύνολο της χώρας και στο -26,9% στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας. Οι Εισοδηματίες γνώρισαν σχεδόν αντίστοιχη μείωση στα διαθέσιμα εισοδήματά τους
με αυτήν των μισθωτών (βλ. διάγραμμα Α.1.31).
Η σημαντική μείωση του μέσου (ετήσιου) εισοδήματος των Εισοδηματιών τόσο στη Κεντρική
Μακεδονία όσο και στο σύνολο της χώρας, οφείλεται εν μέρει στην οικονομική κρίση (η οποία
επέφερε αρχικά μείωση στις τιμές των ενοικίων) αλλά ταυτόχρονα και στο φαινόμενο της
υπερφορολόγησης, όταν η κυβέρνηση θέσπισε πολύ υψηλούς (φορολογικούς) συντελεστές, έως και
55%, για να φορολογήσει τα εισοδήματα από ενοίκια προς τόνωση των δημοσίων εσόδων.
Ειδικότερα, στο σύνολο της χώρας και για την περίοδο αναφοράς 2008 έως 2017 ο ρυθμός
μεταβολής του μέσου ετήσιου εισοδήματος των Εισοδηματιών το έτος 2013 ήταν -36,3% ενώ στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το ίδιο έτος -35% (διάγραμμα Α.1.31). Ωστόσο όπως
φαίνεται από το θετικό ρυθμό μεταβολής του έτους 2014, 50,6% για το σύνολο της χώρας και 47%
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η υπερφορολόγηση εισοδημάτων δημιούργησε
στρέβλωση στην κτηματαγορά, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των δηλωθέντων
εισοδημάτων (απόκρυψη εισοδημάτων).
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Διάγραμμα Α.1.31: Ρυθμός Μεταβολής Μέσου Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος 2008-2017 των
Εισοδηματιών

Πηγή: ΑΑΔΕ, Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017

Η στρέβλωση στην κτηματαγορά, που δημιούργησε το φαινόμενο της υπερφορολόγησης, είχε
μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των φορολογηθέντων και ταυτόχρονα τη
μείωση των δηλωθέντων εισοδημάτων. Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται από τη μία μεριά στο
«σπάσιμο» των περιουσιών (μεταξύ των συγγενών π.χ. πατέρας – γιος), με φορολογικά κίνητρα
(μείωση των υψηλών συντελεστών φορολόγησης, αποφυγή του συμπληρωματικού φόρου) και από
την άλλη στην απόκρυψη εισοδημάτων (μέσω συνεννόησης ιδιοκτητών – ενοικιαστών). Στα
διαγράμματα Α.1.32 και Α.1.33, παρατηρείται η συνεχόμενη και σημαντική αύξηση του αριθμού
των φορολογούμενων εισοδηματιών τα έτη 2013, 2014 και 2015 τόσο στη Κεντρική Μακεδονία όσο
και στο Σύνολο της Χώρας.
Μια άλλη παρατήρηση αφορά την αύξηση του αριθμού των Μισθωτών φορολογούμενων στο
σύνολο της Χώρας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ρυθμό μεταβολής για το 2014 της
τάξης του 12,9% και 15,5% αντίστοιχα. Για το ίδιο έτος ο ρυθμός μεταβολής του μέσου ετήσιου
εισοδήματος των μισθωτών ήταν αρνητικός (- 13,3 % για το σύνολο της χώρας και -15,2% στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας). Δηλαδή το σύνολο των εισοδημάτων των μισθωτών παρά τις
νέες θέσεις εργασίας μειώθηκε αντί να αυξηθεί. Αυτό είναι ενδεικτικό για την «φτωχή» ποιότητα
των υπαρχουσών αλλά και των νέων θέσεων εργασίας οι οποίες δημιουργήθηκαν (σε
αντικατάσταση των θέσεων μισθωτής εργασίας που χάθηκαν το διάστημα 2009-2012) καθώς
αφορούν κατά κύριο λόγο θέσεις εργασίας που ανήκουν σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης, όπως
η ημιαπασχόληση και η εκ περιτροπής απασχόληση.
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Διάγραμμα Α.1.32: Ρυθμός Μεταβολής Αριθμού Φορολογούμενων ανά κατηγορία Επαγγέλματος για
την περίοδο 2008-2017 (Σύνολο Χώρας)

Πηγή: ΑΑΔΕ, Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017

Σε σχέση με τον αριθμό των φορολογούμενων συνταξιούχων παρατηρείται ότι οι ρυθμοί μεταβολής
στο σύνολο της χώρας είναι θετικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2008-2017) με
εξαίρεση το έτος 2015 (διάγραμμα Α.1.32) ενώ αντίστοιχα είναι τα συμπεράσματα στη Περιφέρεια
της Κεντρικής Μακεδονίας (διάγραμμα Α.1.33). Επίσης, σημαντική ήταν η αύξηση του αριθμού των
φορολογούμενων το έτος 2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (10% στο σύνολο της χώρας
και 11,3% στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας). Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί εν μέρει
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στην μείωση του αφορολόγητου καθώς και εν συνεχεία στην αύξηση των αιτήσεων
συνταξιοδότησης που πυροδότησαν οι αλλαγές στο ασφαλιστικό.
Διάγραμμα Α.1.33. Ρυθμός Μεταβολής Αριθμού Φορολογούμενων ανά κατηγορία Επαγγέλματος για
την περίοδο 2008-2017 (Κεντρική Μακεδονία

Πηγή: ΑΑΔΕ, Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017

Στα διαγράμματα Α.1.34 και Α.1.35 που ακολουθούν εμφανίζεται η συρρίκνωση του μέσου ετήσιου
οικογενειακού εισοδήματος17 τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και στη Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας ανά κατηγορία επαγγέλματος για την περίοδο αναφοράς 2008-2017.

17

Στα ετήσια φορολογικά στοιχεία που συλλέγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω των
φορολογικών δηλώσεων το μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα προκύπτει αν διαιρέσουμε το εισόδημα του
Γενικού Συνόλου προς τον αριθμό των φορολογούμενων (δηλώσεων). Οι υποκατηγορίες από τις οποίες αθροιστικά
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Διάγραμμα Α.1.34. Μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα – Σύνολο Χώρας

Πηγή: ΑΑΔΕ, Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017

Διάγραμμα Α.1.35. Μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα – Κεντρική Μακεδονία

Πηγή: Στατιστικά Δελτία Φορολογικών δεδομένων 2008 έως 2017

προκύπτει το Γενικό Σύνολο είναι οι εξής: α) μηδέν τέκνα χωρίς σύζυγο, β)μηδέν τέκνα με σύζυγο, ένα (1) τέκνο,
δύο (2) τέκνα, τρία (3) τέκνα, τέσσερα (4) τέκνα, πέντε (5) τέκνα, έξι (6) τέκνα και άνω.
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Μια τάξη μεγέθους, όσον αφορά το βαθμό συρρίκνωσης των εισοδημάτων, προκύπτει αξιοποιώντας
τα συμπεράσματα από την «Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών για
το έτος 2018 (περίοδος αναφοράς εισοδήματος 2017)» της ΕΛΣΤΑΤ18. Με βάση αυτή, ο κίνδυνος
φτώχειας υπολογιζόμενος με το κατώφλι φτώχειας σε μια σταθερή χρονική στιγμή, ήτοι το έτος
2008 (δηλαδή όταν το κατώφλι φτώχειας παραμένει διαχρονικά σταθερό σε όρους πραγματικής
αγοραστικής δύναμης), αποτελεί ένδειξη για το εάν το επίπεδο διαβίωσης για τα χαμηλότερα
εισοδήματα παρουσιάζει βελτίωση με το πέρασμα του χρόνου. Η σύγκριση αυτή δείχνει πώς
μεταβάλλεται ο κίνδυνος φτώχειας σε απόλυτους και όχι σε σχετικούς όρους. Το ποσοστό λοιπόν
του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας για το έτος 2018, αν υπολογιστεί με βάση το κατώφλι φτώχειας
του έτους 2008 (δηλαδή το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά, των οποίων το συνολικό
ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα κατά το 2017 είναι χαμηλότερο του 60% της διαμέσου του
ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος του 2008 εκφρασμένου σε τιμές του 2017 με βάση τον
Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή), εκτιμάται σε 45%, ή με άλλα λόγια το 45% του
πληθυσμού θα κατατασσόταν ως εκτεθειμένο στον κίνδυνο της φτώχειας με βάση τις συνθήκες
του 2008.

18

Πηγή: Δελτίο Τύπου Κίνδυνος Φτώχειας, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: Έτος
2018 (Περίοδος αναφοράς εισοδήματος 2017)
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Α.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΚΜ
Σε σύνολο τριάντα οκτώ (38) δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι τριάντα επτά (37)
έστειλαν στο Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, συμπληρωμένους ή μερικώς συμπληρωμένους
τους πίνακες με τις ομάδες-στόχο για δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Στους
περισσότερους δήμους, παρουσιάστηκε αδυναμία συμπλήρωσης πεδίων για κατηγορίες ευπαθών
ομάδων, καθώς δεν διαθέτουν συστηματοποιημένα αρχεία συμπλήρωσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών τους, ακολουθώντας προς τούτο συγκεκριμένα πρότυπα και οδηγίες, καταγράφοντας
τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους σύμφωνα με τις κατηγοριοποιήσεις του άρθρου 1 του Ν.
4019/2011. Προς τούτο η πρώτη ημερίδα / workshop του Παρατηρητήριου με τη συμμετοχή των
Κέντρων Κοινότητας όλων των Δήμων της ΠΚΜ θα έχει αντικείμενο τη συστηματοποίηση της
καταγραφής των ομάδων – στόχων, σύμφωνα με τις επιταγές του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα βασίζονται στην ανάλυση
των δεδομένων της συντελεσθείσας έρευνας πεδίου στους Δήμους της ΠΚΜ. Στο Παράρτημα ΙV
επισυνάπτεται το σχετικό ερωτηματολόγιο.
Στο πρώτο μέρος του παρόντος κεφαλαίου σταχυολογούνται ορισμένα συμπεράσματα από τις
απαντήσεις των φορέων.
Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται ανά ΠΕ και Δήμο τα τεθέντα κοινωνικά προβλήματα, η
υφιστάμενη κατάσταση και οι παρεμβάσεις, στοιχεία οικονομικού αντικειμένου για το έτος 2018 και
τυχόν προτάσεις των εν λόγω φορέων.
Αναφορικά με τα κοινωνικά προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι Δήμοι, στο σύνολο της
Περιφέρειας η «Ανεργία», η «Οικονομική Ανέχεια» και η «Έλλειψη Υποδομών» αποτυπώνονται ως
τα σημαντικότερα. Συγκεκριμένα, το 54% του δείγματος (n= 37 δήμοι) δήλωσαν ότι η «Ανεργία»
αποτελεί το μείζον κοινωνικό πρόβλημα στον δήμο τους, όπως παρουσιάζεται και στο Διάγραμμα
Α.2.1.
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Διάγραμμα Α.2.1. Πρώτο σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα για τους δήμους

Αντίστοιχα, ως δεύτερο σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα αποτυπώνεται η «Οικονομική
Ανέχεια» συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό (35%), ενώ ακολουθούν ο «Κοινωνικός
Αποκλεισμός» και η «Αύξηση γήρανσης πληθυσμού». Το Διάγραμμα Α.2.2. παρουσιάζει τα σχετικά
αποτελέσματα.
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Διάγραμμα Α.2.2. Δεύτερο σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα για τους δήμους

Τέλος, η «Έλλειψη Υποδομών» αναδείχθηκε ως το τρίτο σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα
σύμφωνα με την πλειοψηφία (24%). Ορισμένοι δήμοι κατέδειξαν ως σημαντικό πρόβλημα τη
«Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις» (5%) και τον «Αναλφαβητισμό» (5%) (βλ. διάγραμμα Α.2.3.).
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Διάγραμμα Α.2.3. Τρίτο σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα για τους δήμους

Σε σχέση με την χαρτογράφηση του αριθμού των ατόμων των ευάλωτων, των ειδικών και λοιπών
ομάδων, το 57% των απαντήσεων επισημαίνει το ερευνητικό κενό δηλώνοντας ότι «Δεν υπάρχει
κάποια σχετική ή Δεν ξέρουν», ενώ μόλις το 11% των δήμων αντλεί στοιχεία από τα στατιστικά που
δημοσιεύει το υπουργείο για την έγκριση επιδόματος του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης»
(ΚΕΑ). Ακόμη, το 19% των δήμων αντλεί πληροφορίες από τα ανεπίσημα στοιχεία των δομών που
διαθέτουν και μόλις το 5% διεξήγαγαν δική τους έρευνα (βλ. Διάγραμμα Α.2.4).
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Διάγραμμα Α.2.4. Ύπαρξη ερευνών για την χαρτογράφηση ευάλωτων, ειδικών και λοιπών ομάδων

Τα συχνότερα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι δήμοι αφορούν στην «Έλλειψη
συγκοινωνίας και οδικού δικτύου - Μη προσπελασιμότητα δικτύου» (11%) και την Ανεπάρκεια
Διοικητικού Δυναμικού και Γραφειοκρατία (11%).

Ακόμη, η «Ανεπάρκεια αμιγώς Ιατρικού

δυναμικού» ή και «Ιατρικού δυναμικού και εξοπλισμού» αναδύεται ως το 2 ο πιο συχνό πρόβλημα
(10% ) (διάγραμμα Α.2.5).
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Διάγραμμα Α.2.5. Παράπονα και προβλήματα των επωφελουμένων σε δήμους

Σχετικά με τις προτεινόμενες δράσεις για τα ανωτέρω προβλήματα, σε σύνολο 37 δήμων κατέδειξαν
ως λύση την «Στελέχωση Ιατρικού και Διοικητικού Δυναμικού» και τον «εκσυγχρονισμό υποδομών
(κτηριακών και IT)» (24%) καθώς και την «Στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού (Ιατρικού και
Διοικητικού)» (19%). Το Διάγραμμα Α.2.6. που ακολουθεί, αποτυπώνει τα αποτελέσματα
συγκεντρωτικά.
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Διάγραμμα Α.2.6. Προτεινόμενες Δράσεις για τους δήμους

Το σύνολο των δομών κοινωνικής ένταξης στην ΠΚΜ για το 2018 σύμφωνα με τα στοιχεία των δήμων
της Περιφέρειας ήταν 960 και το σύνολο των ωφελούμενων από αυτές ανήλθε στους 178.792
πολίτες. Οι δράσεις με τους περισσότερους ωφελούμενους στην ΠΚΜ ήταν 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,

-

ΚΔΑΠ με 106 δομές και 8.067 ωφελούμενους,

-

Δημοτικό Ιατρείο με 5 δομές και 17.063 ωφελούμενους,

-

Κοινωνικό Παντοπωλείο με 18 δομές και 7.703 ωφελούμενους,

-

Κοινωνικό Φαρμακείο με 16 δομές και 3.091 ωφελούμενους.

Στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνονται ο αριθμός των δομών και των ωφελούμενων των ΟΤΑ στην
ΠΚΜ.
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Πίνακας Α.2.1. Δομές Κοινωνικής Ένταξης των ΟΤΑ στην ΠΚΜ (2018)
Κατηγορίες δομών
Κέντρο Κοινότητας
Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Βοήθεια στο Σπίτι
ΚΑΠΗ
ΚΗΦΗ
ΚΔΑΠ
ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
Δημοτικό Ιατρείο
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο
Κοινωνικό Συσσίτιο
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
Γραφείο Απασχόλησης
Υπνωτήριο Αστέγων
Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας
Ξενώνας Κακοποιημένων γυναικών
Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης
Σύνολο δομών

ΠΕ Θεσσαλονίκης
ΠΕ Ημαθίας
ΠΕ Κιλκίς
ΠΕ Πέλλας
Δομές
Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι
15
17331
3
3269
2
1574
4
4512

ΠΕ Πιερίας
Δομές Ωφελ/νοι
3
2836

ΠΕ Σερρών
ΠΕ Χαλκιδικής
Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι
6
3509
5
1436

Σύνολο ΠΚΜ
Δομές Ωφελ/νοι
38
34467

127

6240

27

940

12

448

41

1389

18

896

45

4507

24

637

294

15057

50
112
6
50
6
4
12
10
5

4958
34091
172
5344
290
16832
5886
1946
1145

10
21
2
4
2
1
3
3

1242
2018
41
216
38
231
1267
820

13
4

953
2536

15
15
1
4
1

1170
3163
21
203
39

2294
14164

13
44

1198
4635

200

1835
8105
25
529
77

29
54

5

22
30
1
8
3

21
3

642
83

19
2

1133
40

1
1
1

270
51
150

2

280

1

95

274
122
204

1

52

25799

109

9359

152
280
10
106
22
5
18
16
8
3
2
1
1
1
1
1
1
960

13650
68712
259
8067
767
17063
7703
3091
1517
439
1085
217
1303
52
68
45
5230
178792

2
1
1

1
1
403

1

1

140

2
1
1

58

8468

162

100

1085
217
1303

45
5230
102115

78

10229

40

6182

1

68

110

16640

Πηγή: Επεξεργασία από το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2020
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Στο παρακάτω Διάγραμμα Α.2.7, αποτυπώνονται σχηματικά οι δομές με τους περισσότερους
ωφελούμενους στην ΠΚΜ για το έτος 2018.
Διάγραμμα Α.2.7. Οι δομές με τους περισσότερους ωφελούμενους στην ΠΚΜ (Έτος, 2018)

Στην ΠΚΜ, τα ΚΑΠΗ εξυπηρετούν συνολικά τον μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων, και ακολουθούν
τα κέντρα κοινότητας των Δήμων. Μεγάλο αριθμό ωφελούμενων έχουν επίσης οι παιδικοί/
βρεφονηπιακοί σταθμοί (μητέρες) και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Οι δομές των δημοτικών
ιατρείων έχουν επίσης πολύ μεγάλο αριθμό ωφελούμενων για το 2018, με την υποσημείωση όμως
ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι ενδεικτικός για όλη την Περιφέρεια, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό
αυτών προέρχεται από το δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στην ΠΕ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον δήμο Θεσσαλονίκης
λειτούργησε για το 2018 υπνωτήριο αστέγων και ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων, το οποία
εξυπηρέτησαν συνολικά για όλο το χρόνο 217 και 1.303 άτομα αντίστοιχα.
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Ανάλυση ανά ΠΕ και δήμο της ΠΚΜ

ΠΕ Ημαθίας
Πίνακας Α.2.2. Οι δομές της ΠΕ Ημαθίας
Κατηγορίες δομών
Κέντρο Κοινότητας
Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Βοήθεια στο Σπίτι

Αλεξάνδρειας
Βέροιας
Νάουσας
ΠΕ Ημαθίας
Δομές
Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές
Ωφελ/νοι
1
743
1
1795
1
731
3
3269
6

217

10

413

11

310

2
240
5
800
3
202
ΚΑΠΗ
1
637
10
878
10
503
ΚΗΦΗ
1
20
1
21
ΚΔΑΠ
2
100
1
91
1
25
ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
1
23
1
15
Δημοτικό Ιατρείο
1
231
Κοινωνικό Παντοπωλείο
1
358
1
709
1
200
Κοινωνικό Φαρμακείο
1
100
1
120
1
600
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
1
95
Κοινωνικό Φροντιστήριο
1
52
Σύνολο
16
2470
32
5152
30
2607
Πηγή: Επεξεργασία από το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2020
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940

10
21
2
4
2
1
3
3
1
1
78

1242
2018
41
216
38
231
1267
820
95
52
10229

Στην ΠΕ Ημαθίας παρατηρείται ότι στο σύνολο των τριών δήμων υπάρχουν 78 δομές, οποίες για το
2018 εξυπηρέτησαν συνολικά 10.229 άτομα. Οι περισσότερες δομές ήταν οι παιδικοί σταθμοί (27),
ενώ 21 ήταν τα ΚΑΠΗ και 10 δομές «Βοήθεια στο σπίτι». Όσον αφορά τους αριθμούς των
ωφελούμενων, τα κέντρα κοινότητας εξυπηρέτησαν 3.269 άτομα σύνολο, τα ΚΑΠΗ 2018
ηλικιωμένους και το «Βοήθεια στο Σπίτι» 1242 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κοινωνικά
παντοπωλεία που υπάρχουν και στους τρεις δήμους είχαν για το 2018 σύνολο 1.267 ωφελούμενους,
ενώ τα κοινωνικά φαρμακεία 820.
Αναλυτικά ανά Δήμο:
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Δήμος Αλεξάνδρειας

Πληθυσμός: 41.57019 (απογραφή 2011)

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου είναι κατά σειρά ο Κοινωνικός Αποκλεισμός
και Περιθωριοποίηση, η Ανεργία και η Σχολική Διαρροή.
Κοινωνικός Αποκλεισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Στο Δήμο Αλεξάνδρειας οι Ρομά εντοπίζονται στις 3 από τις 4 Δημοτικές Ενότητες, στη Δ.Ε.
Αλεξάνδρειας, στη Δ.Ε. Πλατέος και Δ.Ε. Αντιγονιδών. Στη Δ.Ε. Αλεξάνδρειας εντοπίζονται στον
οικισμό Αγίου Γεωργίου με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση, στη Δ.Ε. Πλατέος στον
οικισμό Παλαιόχωρα και στις κοινότητες Λιανοβεργίου, Παλαιοχωρίου και στη Δ.Ε Αντιγονιδών στη
Κοινότητα Κεφαλοχωρίου. Ο πληθυσμός Ρομά ανά Δημοτική Ενότητα έχει ως εξής:
- Δ.Ε Αλεξάνδρειας: 1.942 άτομα
- Δ.Ε Πλατέος: 491 άτομα
- Δ .Ε. Αντιγονιδών: 80
- Σύνολο στον δήμο: 2.513
Υπολογίζεται ότι ς οι μουσουλμάνοι πολίτες Ρομά ανέρχονται στους 500, δεν έχουν όμως
καταγραφεί. Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας βιώνουν γεωγραφικό και κοινωνικό αποκλεισμό
στους τομείς της εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικών αγαθών, με αποτέλεσμα την
περιθωριοποίησή τους και τον αποκλεισμό τους από τα παραπάνω.

Για την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων ο δήμος
Αλεξάνδρειας εφαρμόζει τα παρακάτω:

19

ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2011 (Μόνιμος Πληθυσμός)
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- Λειτουργία one-stop shops / Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά από
τον Ιανουάριο του 2017 με διευρυμένες υπηρεσίες εστιασμένες στην ομάδα στόχου.
- Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες και Ρομά εκτός δομών
εκπαίδευσης και προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την ενίσχυση της
πρόσβασης στην απασχόληση
- Σε αναμονή βρίσκεται το Πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου , για το οποίο ο Δήμος Αλεξάνδρειας
δήλωσε πως επιθυμεί να συμμετάσχει.
- Οι αδυναμίες εφαρμογής των προγραμμάτων εντοπίζονται στη σημαντική έλλειψη προσωπικού
στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ( 2 διοικητικοί ΔΕ, μια κοινωνική λειτουργός και η
Προϊσταμένη) προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση των Πράξεων.

Ανεργία
Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η ανεργία στο Δήμο Αλεξάνδρειας είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία του
Κέντρου Κοινότητας καταγράφηκαν 1.123 αιτήματα ανέργων προς εύρεση εργασίας ή ένταξη σε
προγράμματα απασχόλησης και επιδοτούμενης εκπαίδευσης. Αφορούσαν άνεργους πολίτες.
Μέρος αυτών είναι μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι διατηρούν κάρτα ανεργίας. Ο αριθμός αυτός δε
μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικός διότι πολλοί ωφελούμενοι δεν είναι συνεπείς στην ανανέωση
του χρόνου ανεργίας τους και έτσι στα μητρώα των ανέργων εμφανίζονται ως βραχυχρόνια άνεργοι
ή ανενεργοί ενώ στην πραγματικότητα είναι μακροχρόνια άνεργοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
εγγεγραμμένοι ωφελούμενοι επισκέπτονται αρκετές φορές το κέντρο κοινότητας για πολλαπλά
ζητήματα. Συνεπώς η επισκεψιμότητα αυξάνεται και δεν περιορίζεται στους αριθμούς που
αναφέρονται.
Στο Δήμο Αλεξάνδρειας

λειτουργούσε το έτος 2018 «Ηλεκτρονικό Δημοτικό Παρατηρητήριο

Απασχόλησης και Θυρίδας Επιχειρηματικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας». Βασικός στόχος της
λειτουργίας της δομής με τίτλο «Ηλεκτρονικό Δημοτικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης και Θυρίδας
Επιχειρηματικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας», είναι η υποστήριξη και η ενθάρρυνση των ανέργων για
την εξεύρεση απασχόλησης, η τεχνική βοήθεια και υποστήριξη των εργοδοτών να βρουν το
κατάλληλο προσωπικό και η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας ως βασικός πυλώνας για την
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καταπολέμηση της φτώχειας, την ανάπτυξη, τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.

Σχολική Διαρροή

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Κατά το έτος 2018 υπήρξαν 74 περιστατικά σχολικής διαρροής σε Δημοτικά και Γυμνάσια του
Δήμου, για τις οποίες έλαβε γνώση η υπηρεσία. Από τα περιστατικά αυτά 38 είναι αγόρια και 36
κορίτσια. Αφορά κυρίως την ομάδα των Ρομά όχι όμως αποκλειστικά. Η διακοπή της φοίτησης
αναφέρεται στην ηλικία των 12 ετών, όπου ολοκληρώνουν τη φοίτηση στο Δημοτικό σχολείο και
στις περισσότερες περιπτώσεις διακόπτουν την υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ά Γυμνασίου ή δε
φοιτούν καθόλου. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ύπαρξη παραβατικών συμπεριφορών αλλά και η μή
δυνατότητα ένταξής τους σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή επανένταξης τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση. Κατά την ενηλικίωσή τους δε μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας λόγω
έλλειψης βασικών εκπαιδευτικών προσόντων και έτσι εγκλωβίζονται στο κύκλο του κοινωνικού
αποκλεισμού και της φτώχειας ως λειτουργικά αναλφάβητοι. Επίσης, υπάρχει αδυναμία εφαρμογής
της νομοθεσίας περί υποχρεωτικότητας στην εκπαίδευση ανήλικων παιδιών.
Για το συγκεκριμένο πρόβλημα, παρέχονται Κοινωνικές υπηρεσίες από το παράρτημα Ρομά του
Κέντρου Κοινότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού
στην ομάδα στόχου αλλά και από το τμήμα Πρόνοιας και συγκεκριμένα:
- Εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης με απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης την
υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.
- Ατομική/ οικογενειακή συμβουλευτική/ συμβουλευτική γονέων/ μέτρα προστασίας ανηλίκων

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας διαθέτει συνολικά 16 δομές οι οποίες εξυπηρετούν 2.470 άτομα,
συγκεκριμένα λειτουργούν: 6 Παιδικοί Σταθμοί, 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), 1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), 1 Κέντρο Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η), 1 κοινωνικό παντοπωλείο, 1 κοινωνικό φαρμακείο, 1 κοινωνικό
φροντιστήριο και 2 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
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Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μεριμνάς του 2018
προκύπτει από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ).
Συγκεκριμένα, 463.383 € αντλήθηκαν από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους και συγκεκριμένα από τον
τακτικό προϋπολογισμό Δήμου (βλ. μισθοδοσία Τμήματος Πρόνοιας (416.675,78 €), τηλεϊατρική
(3.924,1€), για τις κατασκηνώσεις (19.242,39 €) και κάλυψη εξόδων του Κοινωνικού Φαρμακείου
και Κοινωνικού Παντοπωλείου (19.994,185 €). Από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(ΠΕΠ), αντλήθηκαν 372.857,6€, τα οποία κατανεμήθηκαν ως εξής : 136.857,6 € για την λειτουργία
των δομών «Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά», 234.000,00 € για την λειτουργία των δομών
«Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Κοινωνικό Παντοπώλειο».

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Στο Δήμο Αλεξάνδρειας υπάρχει έλλειψη προσωπικού ειδικά στον ευαίσθητο χώρο της Παιδικής
Προστασίας αλλά και γενικότερα της κοινωνικής ένταξης. Τα υπάρχοντα στελέχη έχουν αυξημένες
αρμοδιότητες και επιπρόσθετα συμμετέχουν στην Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων η οποία λόγω του
μεγάλου αριθμού εισαγγελικών εντολών και λόγω της φύσης του αντικειμένου, πρέπει, να
λειτουργεί με προσωπικό που θα απασχολείται κατά αποκλειστικότητα στην προστασία ανηλίκων.
Τα πιο συχνά παράπονα που λαμβάνει ο δήμος από τους επωφελούμενους αφορούν στην έλλειψη
προσωπικού εξυπηρέτησης. Ακόμη, υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού κοινωνικών λειτουργών
που διενεργούν κοινωνικές έρευνες ένταξης

σε προγράμματα και παράλληλα εκτελούν

εισαγγελικές εντολές.
Σε αυτό το πλαίσιο τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν:
- Ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό στην Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου
- Ενίσχυση με κοινωνικούς λειτουργούς
- Δράσεις εξωστρέφειας και ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής
- Οριοθέτηση αντικειμένων των υπαλλήλων όπως αναφέρονται στους εσωτερικούς κανονισμούς
λειτουργίας με στόχο την βέλτιστη αποδοτικότητα των Δομών .
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- Κέντρο ημέρας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για Νέους που δεν μπορούν να ενταχθούν
στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
- Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ανηλίκων σε κίνδυνο. Θα μεριμνά για την κατάλληλη σίτιση των
παιδιών, την ημερήσια διαπαιδαγώγηση, τη δημιουργική απασχόληση αποφεύγοντας την έκθεση
του παιδιού σε κινδύνους λόγω ελλιπούς φροντίδας ή αδυναμίας και ακολούθως την απομάκρυνση
του παιδιού από το οικογενειακό και οικείο σε αυτόν πλαίσιο.
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Δήμος Βέροιας

Πληθυσμός: 66.547 (απογραφή 2011)

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου είναι η Οικονομική Ανέχεια, η Ανεργία και η
Έλλειψη Υποδομών.

Οικονομική Ανέχεια/ Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Για την αντιμετώπιση του ως άνω προβλημάτων, ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει σε όλα τα εθνικά
προγράμματα για την υποστήριξη των οικονομικά αδύναμων πολιτών (ΚΕΑ, επίδομα στέγασης)
αλλά και λειτουργεί συγκεκριμένες δομές που υποδέχονται οικονομικά ασθενείς πολίτες του
Δήμου, αναζητούντες εργασία και δωρεάν σίτιση για τις οικογένειές τους.
Δεδομένων των υψηλών ποσοστών ανεργίας, ο δήμος Βέροιας συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα
κοινωφελούς εργασίας του ΕΣΠΑ. Τέλος, για τις ποικίλες ελλείψεις σε επίπεδο υποδομών για ΑΜΕΑ,
στέγες αυτόνομης διαβίωσης και δομές για αστέγους, ο δήμος διαχειρίζεται το πρόβλημα
παραπέμποντας άστεγους σε δομές στη Θεσσαλονίκη, και για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας
στον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών «ο ΕΡΑΣΜΟΣ».

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο Δήμο Βέροιας για το 2018 λειτουργούσαν συνολικά 32 δομές οι οποίες εξυπηρέτησαν 5.152
άτομα, συγκεκριμένα: Κέντρο Κοινότητας, 10 Παιδικοί Σταθμοί, 1 Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), 10 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η), 1 Κέντρο
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), 1 δημοτικό ιατρείο, 1 κοινωνικό παντοπωλείο, 1
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κοινωνικό φαρμακείο, 1 κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών και 5 δομές του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μεριμνάς του 2018
προκύπτει από ίδιους πόρους, Αμιγώς Εθνικούς Πόρους και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (ΠΕΠ). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Δήμο 7.216.812,63 € δόθηκαν από Αμιγώς
Εθνικούς Πόρους για την κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων, 62.652.94 € για την δομή του
ΚΗΦΗ, 483.047,33 € από την ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Από ίδιους πόρους
χρηματοδοτήθηκε το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ν.Π. ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
(20.000 €). Αντίστοιχα, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) αντλήθηκαν
191.251,38 € μέσω επιχορήγησης ΕΣΠΑ για την λειτουργία των ακόλουθων δομών: 1. Κοινωνικό
Παντοπωλείο, 2. Κοινωνικό Φαρμακείο, 3. Κέντρο Κοινότητας, 4. Κέντρο Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας. Συγκεκριμένα, κατανεμήθηκαν ως εξής : 51.840 € δόθηκαν
για το Κέντρο Κοινότητας, 70.200 €

για το Κοινωνικό Φαρμακείο/ Κοινωνικό Παντοπωλείο,

69.211,38 € για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Τα πιο συχνά παράπονα που λαμβάνει ο δήμος από τους επωφελούμενους στο πλαίσιο υλοποίησης
των δράσεων είναι τα ακόλουθα:
-

Έλλειψη προσωπικού

-

Έλλειψη διερμηνέα στον τομέα των προσφύγων

-

Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας δομών

Ακόμη, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό
δράσεων είναι;
- Ύπαρξη (4) καταυλισμών ΡΟΜΑ για τους οποίους δεν υπάρχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.
-

Σημαντικός αριθμός ορεινών χωριών τα οποία είναι μη προσβάσιμα ή απομακρυσμένα .
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-

Προσφυγικός πληθυσμός στο camp προσφύγων και δυσκολία στις παρεχόμενες υπηρεσίες λόγω

έλλειψης διερμηνέα.
-

Διαφορετικοί πληθυσμοί

Σύμφωνα με τα παράπονα που έχει λάβει ο Δήμος από τους επωφελούμενους στο πλαίσιο των
δράσεων που υλοποιούνται, οι παρακάτω δράσεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην βελτίωση
της αποτελεσματικότητας των δομών και των υπηρεσιών σας:
-

Εκπαίδευση στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών

-

Δικτύωση όλων των κοινωνικών δομών .

-

Ενίσχυση των δομών με επιπλέον προσωπικό

-

Δημιουργία μίας ενιαίας Κοινωνικής Υπηρεσίας που θα εμπεριέχει όλες τις παροχές Κοινωνικής

Πολιτικής μονιμοποίηση των δομών ΕΣΠΑ.
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Δήμος Νάουσας

Πληθυσμός: 32.494 (απογραφή 2011)
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της κοινωνικής πολιτικής του δήμου Νάουσας, τα σημαντικότερα
κοινωνικά προβλήματα του Δήμου είναι η Οικονομική Ανέχεια, η Ανεργία, και η

Έλλειψη

Υποδομών.

Κοινωνικές Δομές /Υπηρεσίες
Ο Δήμος Νάουσας διαθέτει συνολικά 30 δομές οι οποίες εξυπηρετούν 2.607 άτομα, συγκεκριμένα
λειτουργούν: 11 Παιδικοί Σταθμοί, 1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 1 Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), 10 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η), 1 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), 1 κοινωνικό
παντοπωλείο, 1 κοινωνικό φαρμακείο, 1 κοινωνικό φροντιστήριο και 2 δομές του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι».
Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν έδωσε σχετικώς περαιτέρω στοιχεία ή προτάσεις για μέτρα.
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ΠΕ Θεσσαλονίκης
ΠΕ Θεσσαλονίκης είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και αποτελείται από 14 δήμους. Όπως βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα, η ΠΕ
Θεσσαλονίκης είχε το 2018, σύνολο 403 δομές κοινωνικής ένταξης, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες
σε 102.115 πολίτες, σύμφωνα με τα στοιχεία των Δήμων. Οι πολυπληθέστερες δομές σε αριθμό
ήταν οι παιδικοί/ βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα ΚΑΠΗ, ενώ σε συνολικό αριθμό ωφελούμενων τα
ΚΑΠΗ, τα δημοτικά ιατρεία και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δήμοι
που βρίσκονται κοντά στο μητροπολιτικό κέντρο της πόλης έχουν περισσότερες δομές, συγκριτικά
με τους περιφερειακούς δήμους, ίσως λόγω και του μεγαλύτερου πληθυσμού και άρα
περισσότερων ανάγκων.
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Πίνακας Α.2.3. Οι δομές της ΠΕ Θεσσαλονίκης
Κατηγορίες δομών
Κέντρο Κοινότητας
Δημοτικοί
Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί
Βοήθεια στο Σπίτι
ΚΑΠΗ
ΚΗΦΗ
ΚΔΑΠ
ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
Δημοτικό Ιατρείο
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο
Κοινωνικό Συσσίτιο
Γραφείο Απασχόλησης
Υπνωτήριο Αστέγων
Ανοικτό Κέντρο Ημέρας
Αστέγων
Ξενώνας Κακοποιημένων
γυναικών
Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης
Σύνολο

Αμπελόκηποι/ Μεν
Βόλβης
Δέλτα
Θερμαϊκού
Θέρμης
Θεσσ/νίκης
Καλαμαριάς Κορδελιού-Ευόσμου Λαγκαδά
Νεάπολης Συκέων Παύλου Μελά Πυλαίας - Χορτ
Χαλκηδόνος
Ωραιοκάστρου ΠΕ Θεσσα
Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ω
1
1578
1
531
1
1363
1
560
1
694
2
5556
1
1738
1
1247
1
175
1
1288
1
854
1
519
1
617
1
611
15
10

385

3

89

10

312

2

116

7

556

15

920

10

669

11

480

7

228

23

1000

11

733

4

182

4

186

10

384

127

3
4
1
4
1
2
1
1

151
2550
20
157
46
15800
107
100

2
5

153
400

4
8

402
1460

4
8

265
1969

4
11

329
2623

86
1523

4
6

300
2147

7
7

832
646

3
9

301
700

440

4
1

284
44

2

61

4

183

2

37

4

320

1
1

122
100

1
1
1

279
84
57

1
1

1120
205

1

230

1
1

480
231

800
250
200

613

1

700

80

1
1
1

1

1

459
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Δήμος Αμπελοκήπτων - Μενεμένης

Πληθυσμός: 52.127 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, όπως
αποτυπώθηκαν στις απαντήσεις του συντονιστή κοινωνικής πολιτικής, είναι κατά σειρά η Ανεργία,
η Αύξηση γήρανσης του πληθυσμού και η Οικονομική Ανέχεια.

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου είναι 52.127
κάτοικοι. Συνολικά το 42,7% του πληθυσμού του Δήμου είναι οικονομικά ενεργοί (απασχολούμενοι
+ παλιοί και νέοι άνεργοι) το 12,96% είναι άνεργοι, το 29,74% είναι απασχολούμενοι και το 57,3%
μη οικονομικά ενεργοί.
Σε σύνολο 24.721 αρρένων, το 52,7% είναι οικονομικά ενεργοί (απασχολούμενοι + παλιοί και νέοι
άνεργοι), το 15,8% είναι άνεργοι και το 47,3% μη οικονομικά ενεργοί. Σε σύνολο δε 27.406 γυναικών
το 33,7% είναι οικονομικά ενεργές (απασχολούμενοι + παλιοί και νέοι άνεργοι), το 10,4% είναι
άνεργες και το 66,3% μη οικονομικά ενεργές.
Ο Δήμος προσπαθεί να διαχειριστεί το μείζον αυτό κοινωνικό πρόβλημα μέσα από το Πρόγραμμα
Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, για το

έτος 2016 με την υλοποίηση των

προγραμμάτων απασχολήθηκαν 409 άτομα, για τα έτη 2017-2018 απασχολήθηκαν 435 άτομα ενώ
για το έτος 2019 συνολικά απασχολήθηκαν 305 άτομα.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», υλοποιήθηκαν
προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία ο Δήμος συμμετέχει σε
αναπτυξιακές συμπράξεις μαζί με άλλους Δήμους, Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, Μ.Κ.Ο.,
σωματεία κ.α., που στοχεύουν στην ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας.
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Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν: Α) 3 προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Ρομά,
Μακροχρόνια άνεργους, μονογονεικές οικογένειες) Β) 4 προγράμματα ΤΟΠΣΑ.
Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT υλοποιήθηκε πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης όπου στόχευε στην αποφυγή της σχολικής διαρροής αλλά και στην
ενθάρρυνση της κατάρτισης και εξειδίκευσης.
Τέλος, στο πλαίσιο Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 υλοποιείται η
πράξη: «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του Δήμου
Αμπελοκήπων – Μενεμένης»

Αύξηση γήρανσης του πληθυσμού

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σύμφωνα με τις απογραφές του 2001 και του 2011, στους άνδρες εντοπίζεται μείωση στις ηλικίες
από 0 έως 49 ετών και από 60 έως 69 ετών ενώ σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ομάδες ηλικιών
50-59 και 70 και άνω. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες. Ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας 65 ετών
και άνω αυξήθηκε από το 17,2% του πληθυσμού που αποτελούσε το 2001, στο 23,05% το 2011.
Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ο Δήμος υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:
1) Εκτεταμένο πρόγραμμα σχολικής στέγης επιβλέποντας μεταξύ άλλων να διατηρήσει αλλά και να
προσεγγίσει νέες οικογένειες να εγκατασταθούν στο δήμο. Επίσης συντονίζει τις εξής δράσεις:
-

καταπολέμηση της διπλοβάρδιας (αποκλειστική πρωινή λειτουργία των σχολείων)

-

καλύτερη κατανομή σχολικών μονάδων στο πολεοδομικό συγκρότημα

-

δημιουργία νέων διδακτηρίων με ελκυστικό περιβάλλον

-

λειτουργία ολιγομελών τμημάτων μαθητών

-

τακτική συντήρηση σχολικών μονάδων

-

φύλαξη και προστασία των σχολικών μονάδων

2) επαρκής αριθμός παιδικών σταθμών
3) πολιτιστικές εγκαταστάσεις
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4) αθλητικές εγκαταστάσεις
5) δωρεάν παροχή πρωτοβάθμιας υγείας (πολύ-ιατρεία)

Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Στον δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης υπάρχει αριθμός ατόμων και οικογενειών που ζουν στα όρια
της φτώχειας, είτε γιατί είναι άνεργοι είτε γιατί έχουν χαμηλά εισοδήματα με αποτέλεσμα να μην
μπορούν να καλύψουν τις βασικές καθημερινές τους ανάγκες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του συντονιστή κάτω από το όριο φτώχειας βρίσκονται για το 2012 μικρές
υποενότητες στη ΔΚ Αμπελοκήπων, καθώς και ολόκληρη η ΔΚ Μενεμένης.
Στο δήμο Αμπελοκήπων -

Μενεμένης και συγκεκριμένα στον οικισμό «Αγ. Νεκτάριος» ή

«Δενδροπόταμος», διαβιούν 2.500 Ρομά. Βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στον οικισμό είναι
ο αναλφαβητισμός του πληθυσμού και η μαθητική διαρροή, η διακίνηση και χρήση ναρκωτικών
ουσιών, το κάπνισμα ακόμη και σε μικρές ηλικίες, καθώς και το πρόβλημα του αλκοολισμού.
Ο δήμος προσβλέπει στην μείωση του φαινομένου μέσα από τις παρακάτω δράσεις:
-

Οικονομικές ενισχύσεις από το Δήμο σε απόρους. Οικονομικές ενισχύσεις στις εκκλησίες για

διάθεση συσσιτίου και τροφίμων.
-

Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας.

-

Δωρεάν εμβολιασμοί μέσω ΜΚΟ.

-

Λειτουργία πολυϊατρείου.

-

Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά.

-

Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου.

-

Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου.

-

Διοργάνωση θερινών παιδικών κατασκηνώσεων.

-

Λειτουργία ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ - ΜΕΑ και δημοτικών παιδικών σταθμών.

-

Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι.

-

Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
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-

Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

-

Κοινωφελής εργασία.

-

Χαμηλά δημοτικά τέλη.

-

Ολοκλήρωση μελέτης για τη συνολική ανάπλαση του οικισμού «Αγ. Νεκτάριος» ή

«Δενδροπόταμος» συνολικού π/υ ς 4,2 εκατομμυρίων ευρώ και ένταξη του για χρηματοδότηση στο
ΠΔΕ.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης διαθέτει συνολικά 28 δομές οι οποίες εξυπηρέτησαν για το 2018
20.894 άτομα. Οι εν λόγω δομές είναι: Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά, 10 Παιδικοί
Σταθμοί, 1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 1 Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), 4 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ), 1 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), 1 δημοτικό ιατρείο, 1 κοινωνικό
παντοπωλείο, 1 κοινωνικό φαρμακείο, 1 κοινωνικό φροντιστήριο και 3 δομές του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι».
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης το δημοτικό ιατρείο εξυπηρέτησε για
το 2018 συνολικά 15.800 ωφελούμενους, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν Ρομά.

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μεριμνάς του 2018
προκύπτει από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ).
Συγκεκριμένα, 1.200,00 € αντλήθηκαν από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (βλ. ΚΑΠΗ). Από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), αντλήθηκαν 771.005€, για την λειτουργία των
δομών «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» και «Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), «Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά» ,
Παιδικοί Σταθμοί και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
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Τα πιο συχνά παράπονα που λαμβάνει ο δήμος από τους επωφελούμενους αφορούν στην κατά
καιρούς μεγάλη αναμονή και στον μεγάλο αριθμό απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Ο Δήμος προτείνει τις παρακάτω δράσεις, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δομών και
των υπηρεσιών του:
-

Σύστημα Σειράς Προτεραιότητας

-

Άδεια λογισμικού Διαχείρισης Κοινωνικών υπηρεσιών

-

Στελέχωση με μόνιμο προσωπικό

Δήμος Βόλβης

Πληθυσμός: 23.478 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου είναι η Έλλειψη Υποδομών, η Ανεργία και ο
Κοινωνικός Αποκλεισμός.

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές κοινωνικής πρόνοιας.
Σχετικά με την ανεργία, τους χειμερινούς μήνες ανέρχεται σε μεγάλα ποσοστά αγγίζοντας ίσως και
το 35%.
Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο Δήμο Βόλβης για το 2018 λειτούργησαν συνολικά 16 δομές οι οποίες εξυπηρέτησαν 1.229
πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, λειτούργησαν: Κέντρο Κοινότητας, 3 Παιδικοί Σταθμοί, 3 Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), 5 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(Κ.Α.Π.Η) και 2 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Πηγές Χρηματοδότησης
Δεν δόθηκαν σχετικά στοιχεία από το Δήμο Βόλβης για το 2018.
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Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Ο δήμος Βόλβης προτείνει σχετικώς τις ακόλουθες νέες δράσεις:
1) Δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).
2) Οικονομική βοήθεια και στήριξη ασθενών ομάδων πληθυσμού.
3) Ημερίδες ενημέρωσης ανέργων
4) Σχολικά γεύματα
5) Προσέλκυση επενδύσεων με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής.

Δήμος Δέλτα
Πληθυσμός: 45.839 (απογραφή 2011)

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου Δέλτα είναι ο «Κοινωνικός Αποκλεισμός», ο
«Αναλφαβητισμός» και η «Ανεργία».

Κοινωνικός Αποκλεισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση
Στο Δήμο Δέλτα υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση Ρομά ενώ εντοπίζονται δυο μεγάλοι οικισμοί στην
περιοχή «Αγία Σοφία» και «Υψώματα». Στην περιοχή της Σίνδου επίσης υπάρχουν καταυλισμοί
προσφύγων που διαμένουν σε διαμερίσματα της Σίνδου.
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Αναλφαβιτισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Για τη σχολική φοίτηση των παιδιών Ρομά παρατηρούνται φαινόμενα μαθητικής διαρροής, καθώς
και παιδικής εργασίας. Η απόσταση από το σχολείο (κυρίως στους οικισμούς όπου διαμένουν
Ρομά), τα φαινόμενα διακρίσεων, η έλλειψη κατάλληλης και μόνιμης στέγης, ο τρόπος ζωής τους
είναι υπαρκτά προβλήματα που δυσκολεύουν την ομαλή φοίτηση των παιδιών με αποτέλεσμα τον
αναλφαβητισμό ανήλικων και ενήλικων Ρομά.
Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν έχει τελειώσει τη βασική εκπαίδευση. Επίσης, αρκετοί πολίτες
δεν έχουν φοιτήσει καθόλου σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης στην Ελλάδα (βλ. παλλινοστούντες,
πρόσφυγες, οικονομικοί μετανάστες, Ρομα κ.τ.λ.)
Το παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δέλτα είναι στελεχωμένο με ειδική παιδαγωγό
που υλοποιεί δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας των παιδιών Ρομά.
Επίσης, λειτουργούν σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου μάθησης κ.α, τα οποία δέχονται
πολλές αιτήσεις εγγραφής κάθε χρόνο. Σε αυτό συμβάλλουν οι ημερίδες για την καταπολέμηση του
αναλφαβητισμού.

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Ο πληθυσμός Ρομά της περιοχής απασχολείται κυρίως στον τομέα του εμπορίου (πλανόδιοι
έμποροι εποχιακών ειδών, μαναβικής κλπ, συλλέκτες σιδήρων και ανακυκλώσιμων ειδών). Ο τύπος
κυρίαρχης μορφής απασχόλησης είναι η αυτοαπασχόληση με κυρίαρχο πρόβλημα την αδήλωτη
εργασία .
Όσον αφορά στους πρόσφυγες η συντριπτική πλειοψηφία δεν εργάζεται .
Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων ανάγκασε πολλές βιομηχανίες και βιοτεχνίες να
κλείσουν και αυτό είχε ως συνέπεια την ανεργία ή την οικονομική εξασθένιση των εργαζομένων.
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Το Κέντρο Κοινότητας συνδέεται με τις Υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας και
κρατικές/κεντρικές Υπηρεσίες (ΟΑΕΔ), για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την
προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων.
Επίσης, το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα παρέχει υποστήριξη στους ανέργους με ενημέρωση για
θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ , με υποστήριξη στην υποβολή αιτήσεων και στην σύνταξη βιογραφικού
σημειώματος, συνοδευτικών επιστολών κ.λπ.
Επιπλέον, στο Δήμο Δέλτα λειτουργεί Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων. Πρόκειται για μια νέα
υπηρεσία την οποία παρέχει πλέον ο Δήμος Δέλτα στους δημότες του, με στόχο πάντα την
αντιμετώπιση της ανεργίας. Συγκεκριμένα, ο δημότης μπορεί πλέον να απευθύνεται στο Δήμο,
προκειμένου να ενημερωθεί για όλες τις ευκαιρίες απασχόλησης
-

Μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου παρέχεται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)

στους οικονομικά αδύναμους πολίτες που πληρούν τα ανάλογα κριτήρια.
-

Υλοποιείται από τον Δήμο το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ προς τους οικονομικά

αδύναμους πολίτες.
Ο δήμος Δέλτα διαθέτει τις παρακάτω δομές:
-

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας

-

Κοινωνικό Παντοπωλείο

-

Κοινωνικό Φαρμακείο

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας του 2018
προέρχεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ). Συγκεκριμένα, 293.376 €
αντλήθηκαν από το ΠΕΠ για την λειτουργία των δομών «Κέντρο Κοινότητας», «Κοινωνικό
Φαρμακείο» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο».
Κοινωνικές δομές /Υπηρεσίες
Στον Δήμο Δέλτα για το 2018 λειτούργησαν συνολικά 14 δομές οι οποίες εξυπηρέτησαν 3.809
πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, λειτούργησαν: Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, 10 Παιδικοί
Σταθμοί, 1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 8 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας
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Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 1 κοινωνικό παντοπωλείο, 1 κοινωνικό φαρμακείο και 4 δομές του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι παρακάτω δράσεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των αναγκών:
-

Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ.

-

Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

-

Υπνωτήριο ή κέντρο διημέρευσης αστέγων και λοιπών ευπαθών ομάδων.

Δήμος Θερμαϊκού

Πληθυσμός: 50.264 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα είναι κατά σειρά η Ανεργία, η Οικονομική Ανέχεια και ο
Κοινωνικός Αποκλεισμός.

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Μεγάλος αριθμός πολιτών επισκέπτονται τον ΟΑΕΔ προκειμένου να εκδώσουν κάρτες ανεργίας και
να λάβουν πληροφορίες για μεθόδους αναζήτησης εργασίας.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Κέντρου Κοινότητας του δήμου, μία βασική
αδυναμία που εντοπίζεται είναι η έλλειψη γραφείου εύρεσης εργασίας στο οποίο οι
ενδιαφερόμενοι πολίτες θα καταθέτουν τα στοιχεία τους και θα γίνεται πιο στοχευμένα η
αναζήτηση εργασίας, ενώ θα ενημερώνονται για θέσεις εργασίας ανάλογα με τα προσόντα τους.
Επίσης, απαραίτητη είναι η καταγραφή όλων των επιχειρήσεων του δήμου, ώστε να γίνεται εύκολα
η διασύνδεση των πολιτών σε αυτές.
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Μία πρόταση πολιτικής είναι η ύπαρξη ανταποκριτή ΟΑΕΔ μέσω του οποίου οι πολίτες θα εκδώσουν
ή θα ανανεώσουν την κάρτα ανεργίας και θα ενημερωθούν για σχετικά θέματα. Επίσης, οι πολίτες
προσέρχονται στο Κέντρο Κοινότητας για βοήθεια στη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος,
ωστόσο η έλλειψη εργασιακού συμβούλου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μέσα στο 2019 ξεκίνησε μια
συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου με την ΓΣΕΕ και πραγματοποιήθηκε το πρώτο
εργαστήρι για άνεργους και εργαζομένους.

Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Το ποσοστό των πολιτών που ζει με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας είναι αρκετά
αυξημένο και αυτό παρατηρείται από τα υψηλά ποσοστά ατόμων που αιτούνται τις υπηρεσίες και
τις παροχές από τις Κοινωνικές Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτιο
και Κοινωνικό Φαρμακείο), καθώς επίσης και από άλλες δομές στις οποίες αιτούνται επιδόματα και
οικονομική ενίσχυση (π.χ. Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).
Οι πολιτικές παρέμβασης του Δήμου Θερμαϊκού επικεντρώνονται στον σχεδιασμό προγραμμάτων
απασχόλησης και στην ύπαρξη υποστηρικτικών δομών για την παροχή οικονομικής,
ψυχοκοινωνικής και βασικής υλικής ενίσχυσης των οικονομικά αδύναμων πολιτών..
Παρόλα αυτά, στην προσπάθεια αντιμετώπισης και υποστήριξης των οικονομικά αδύναμων
πολιτών, εντοπίζονται σημαντικές δυσκολίες, οι οποίες κυρίως αφορούν στην ύπαρξη πόρων για
την υλική ενίσχυση των πολιτών.

Κοινωνικός Αποκλεισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Μεγάλος αριθμός των κατοίκων ζει σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Ορισμένες ομάδες
παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αποτελέσουν «θύματα» του κοινωνικού αποκλεισμού.
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Κοινωνικές Δομές /Υπηρεσίες
Στο Δήμο Θερμαϊκού για το 2018 λειτούργησαν συνολικά 26 δομές και εξυπηρετήθηκαν 3.770
πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, λειτούργησαν: Κέντρο Κοινότητας, 2 Παιδικοί Σταθμοί, 8 Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), 8 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(Κ.Α.Π.Η), 4 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», και από 1 δομή κοινωνικό παντοπωλείο,
κοινωνικό φαρμακείο και κοινωνικό συσσίτιο.

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Θερμαϊκού για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μεριμνάς
το έτος 2018 προέρχεται από ίδιους πόρους, από αμιγώς εθνικούς πόρους και από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ).
Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Θερμαϊκού: Δημοτικές Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Αθλητικές
Κοινωνικές Υπηρεσίες Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.), το οποίο έχει υπό την εποπτεία του τις δομές
των παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ και ΚΔΑΠ, χρηματοδοτήθηκε από τις εξής πηγές:
-

Από τακτικό προϋπολογισμό του δήμου: 200.000 ευρώ

-

Από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς: 85.340,00 ευρώ

-

Από την εισφορά των γονέων (τροφεία) στους παιδικούς σταθμούς: 17.000,00 ευρώ

-

Από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τα ΚΔΑΠ: 241.666,00 ευρώ

-

Από την εισφορά των γονέων (τροφεία) στα ΚΔΑΠ: 1.930,00 ευρώ

-

Από εισφορά μελών ΚΑΠΗ: 2.635,00

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτήθηκε με 298.299 ευρώ από εθνικούς πόρους και
5.832 από τον τακτικό προϋπολογισμό του δήμου (συνολικό κόστος: 304.131 ευρώ). Το κέντρο
κοινότητας για το 2018 χρηματοδοτήθηκε συνολικά με 24.530,87 ευρώ (23.534,87 ευρώ από το ΠΕΠ
και 996 ευρώ από τακτικό π/υ).
Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης των πολιτών είναι αναγκαία η
εξασφάλιση περισσότερων πόρων (ανθρωπίνων και υλικών). Συγκεκριμένα, η ενίσχυση του ήδη
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υπάρχοντος προσωπικού με τη πρόσληψη νέων ειδικοτήτων θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα
των δομών. Με τον τρόπο αυτό θα οργανωθούν περισσότερες δράσεις και εκδηλώσεις για την
ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και συνεργασία της τοπικής κοινότητας.

Δήμος Θέρμης

Πληθυσμός: 53.201 (απογραφή 2011)

Τα πιο σημαντικά κοινωνικά προβλήματα στον δήμο Θέρμης, είναι κατά σειρά η Έλλειψη
Υποδομών, η Ανεργία και ο Κοινωνικός Αποκλεισμός.

Έλλειψη Υποδομών

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Στον Δήμο Θέρμης λειτουργούν οι εξής Δομές - Προγράμματα Κοινωνικού Χαρακτήρα:
1) Κέντρο Κοινότητας (από τον 11/2017), με 694 εγγεγραμμένους ωφελούμενους για το έτος 2018.
2) Κοινωνικό Παντοπωλείο (από τον 11.2017) με 1.120 εγγεγραμμένους ωφελούμενους για το έτος
2018 (383 οικογένειες).
3) Κοινωνικό Φαρμακείο (από τον 11/2017) με 205 εγγεγραμμένους ωφελούμενους για το έτος
2018.
4) Γραφείο Απασχόλησης (περίπου 20 έτη) με 330 εγγεγραμμένους ωφελούμενους για το έτος
2018.
5) 4 ΚΔΑΠ με 284 εγγεγραμμένα παιδιά και 1 ΚΔΑΠ ΜΕΑ με 44 εγγεγραμμένους ωφελούμενους για
το έτος 2018.
6) 11 ΚΑΠΗ με 2.623 εγγεγραμμένα μέλη για το έτος 2018 (λειτουργούν ως εντευκτήρια κυρίως, με
επίσκεψη συμβεβλημένου ιατρού και πραγματοποιούνται δράσεις σχετικές με την ψυχαγωγία των
ηλικιωμένων μελών-εκδρομές-κατασκηνώσεις κ.λπ.). Οι περιοχές που λειτουργούν τα ΚΑΠΗ είναι
οι εξής: Θέρμη, Τριάδι, Ταγαράδες, Νέο Ρύσιο, Νέα Ραιδεστός, Αγία Παρασκευή, Βασιλικά, Καρδία,
Κάτω Σχολάρι. Πλαγιάρι, Τρίλοφος.
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7) 4 προγράμματα “Βοήθεια στο Σπίτι” με 329 εγγεγραμμένους ωφελούμενους για το έτος 2018.
Περιοχές που λειτουργούν προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι»: Θέρμη, Νέο Ρύσιο, Βασιλικά,
Τρίλοφος.
8) 7 Βρεφικοί, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί με 556 εγγεγραμμένα παιδιά για το έτος 2018
(531 μητέρες ωφελούμενες).
9) Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σχολικών Κοινοτήτων Δήμου Θέρμης, το οποίο
εφαρμόζεται μέσω της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε, εταιρείας της οποίας μέτοχος είναι και ο Δήμος Θέρμης.
Ο δήμος προσπαθεί

να “εκμεταλλευτεί” κάθε οικονομικό πόρο, ο οποίος προέρχεται από

προγράμματα της ΕΕ. Τα χρήματα που αποκομίζει ο Δήμος από υπηρεσίες ανταποδοτικών τελών,
τα επανατοποθετεί στις ίδιες υπηρεσίες.

Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Θέρμης παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό ανεργίας, σε σχέση με τις
άλλες δύο Δημοτικές Ενότητες, και ανέρχεται στο 14% περίπου, ακολουθεί η ΔΕ Βασιλικών με
ποσοστό 15,2% και τέλος η ΔΕ Μίκρας, η οποία παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας που
ανέρχεται στο 17%.
Όσον αφορά στις πολιτικές παρέμβασης, ο δήμος κατέγραψε τις εξής:
1) Γραφείο Απασχόλησης, το οποίο λειτουργεί από το 2001 με πρωτοβουλία της διοίκησης του
δήμου, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.
Τα αποτελέσματα του Γραφείου Απασχόλησης είναι ορατά, παρόλα αυτά με την πάροδο των ετών
και την μεγαλύτερη αύξηση στα ποσοστά της ανεργίας, ανοίγει περισσότερο η “ψαλίδα” και γίνεται
όλο και πιο δύσκολη η ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας και γενικότερα στην απασχόληση.
Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι η υπηρεσία αυτή του δήμου απευθύνεται και στους
εργοδότες, πολλοί από τους οποίους απευθύνονται σε αυτό, ώστε να βρουν υποψηφίους για
εργασία. Έτσι το γραφείο απασχόλησης λειτουργεί καλύπτοντας ανάγκες τόσο των ανέργων όσο
και των εργοδοτών.
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2) Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θέρμης επίσης συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή και παρότι
δεν έχει εργασιακό σύμβουλο, την αρμοδιότητα της συμβουλευτικής απασχόλησης την έχουν
αναλάβει η Ψυχολόγος και μία Κοινωνική Λειτουργός.
3) Επίσης το έτος 2018 ξεκίνησε τη λειτουργία και το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας
Ελλάδας-Βουλγαρίας “Act Social”, https://act-social.eu/el/, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα:
Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 το οποίο λειτούργησε έως και τον Σεπτέμβρη 2019 και
αφορούσε στη σύσταση ΚοινΣΕπ.
4) Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δήμος Θέρμης, όλα τα τμήματα και οι υπηρεσίες που υπάγονται
σε αυτόν, υλοποιούν προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (8μηνα).

Κοινωνικός Αποκλεισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η υφιστάμενη κατάσταση έχει ως εξής:
1) Ύπαρξη δομών, οι οποίες λειτουργούν, χωρίς καθόλου ή με ελλείψεις εξειδικευμένου
προσωπικού ή εθελοντές (π.χ. ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ - ΜΕΑ).
2) Μεγάλος σε γεωγραφική διασπορά Δήμος, με αποτέλεσμα την ύπαρξη χωριών και οικισμών που
δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από δημοτικό κατάστημα και αναγκάζονται οι πολίτες να
μετακινούνται (πολλές φορές με μετακινήσεις διάρκειας 2 ωρών μόνο για να φτάσεις στον
επιθυμητό προορισμό, χαρακτηριστικό παράδειγμα η διαδρομή από τον Τρίλοφο προς το Κέντρο
Κοινότητας στη Θέρμη).
3) Έλλειψη ράμπας και τουαλέτας ΑμεΑ, ασανσέρ κ.λπ. στα περισσότερα δημοτικά κτίρια. Η ράμπα
ΑμεΑ και το ασανσέρ θα εξυπηρετούσαν και άτομα που δεν έχουν κάποια αναπηρία (πχ. μαμάδες
με παιδιά σε καρότσι, ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν σκάλες).
4) Στα υφιστάμενα ΚΑΠΗ δεν απασχολούνται ειδικότητες, με αποτέλεσμα να μην εκπληρώνονται οι
βασικότεροι σκοποί και οι στόχοι της δομής, σχετικά με την υποστήριξη των ηλικιωμένων.

Κοινωνικές Δομές /Υπηρεσίες
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Ο δήμος Θέρμης το 2018 λειτούργησε συνολικά 31 δομές οι οποίες εξυπηρέτησαν 6.185 πολίτες.
Πιο συγκεκριμένα, λειτούργησαν: Κέντρο Κοινότητας, 7 Παιδικοί Σταθμοί, 4 Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), 1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
(ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), 4 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η), 1 κοινωνικό παντοπωλείο, 1
κοινωνικό φαρμακείο, 1 γραφείο απασχόλησης και 4 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δήμο Θέρμης λειτουργεί γραφείο απασχόλησης, το οποίο παρέχει
υπηρεσίες διασύνδεσης και προώθησης στην αγορά εργασίας σε ανέργους, οι οποίοι βρίσκουν
πιθανές ευκαιρίες εργοδότησης.

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Θέρμης για τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και ένταξης το έτος
2018 προήλθε από ίδιους πόρους, από αμιγώς εθνικούς πόρους και από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ).
Από αμιγώς εθνικούς πόρους χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
με 300.000,00€, ενώ λοιπές δράσης χρηματοδτήθηκαν με 563.100,00€ από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) και 1.313.900,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Προτείνονται τα ακόλουθα από το Δήμο:
1) Δομές αστέγων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας, σίτισης, χώροι περιποίησης και
ατομικής υγιεινής, αλλά και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, προώθησης και ένταξης των
αστέγων στην κοινότητα αλλά και την παραγωγική διαδικασία.
2) Κοινωνικό φροντιστήριο για την στήριξη των μαθητών-πολιτών που προέρχονται από
οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
3) Μονάδα αποκατάστασης, λόγω της έλλειψης δημοσίων δομών αποκατάστασης στο νομό.
4) Δομές υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων, δεδομένης της ύπαρξης σημαντικού αριθμού
χρηστών στο Δήμο).
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5) Δομές Υποστήριξης Προσφύγων-Μεταναστών, δεδομένης της συνεχόμενης προσέλευσης
προσφύγων και μεταναστών.
6) Κέντρο Ημέρας για άτομα με Άνοια, Ψυχιατρικές παθήσεις-ΚΗΦΗ κ.λπ.‘Εργα υποδομών (όπως
ράμπες και τουαλέτες ΑμεΑ σε δημόσιες υπηρεσίες).

Δήμος Θεσσαλονίκης

Πληθυσμός: 325.182 (απογραφή 2011)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανέφερε σαν τα πλέον σημαντικά κοινωνικά προβλήματα την Οικονομική
Ανέχεια, την Έλλειψη Στέγης και την Έλλειψη Υποδομών.

Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Το πρόβλημα αποτυπώνεται από τον μεγάλο αριθμό δικαιούχων του Κοινωνικού Επιδόματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), των προνοιακών επιδομάτων (18.988 δικαιούχοι το έτος 2018), αστέγων (1.300
το έτος 2018) και των πολλών ανέργων.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο δήμος Θεσσαλονίκης συντονίζει ή συμμετέχει στις
παρακάτω δράσεις:
-

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

-

Επίδομα Στέγασης.

-

Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ).

-

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Δομή Παροχής Συσσιτίου.

-

Δημοτικά Ιατρεία.
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-

Κοινωνικό Φαρμακείο.

-

Κοινωνικό Φροντιστήριο.

-

Έκτακτες Οικονομικές Ενισχύσεις.

-

Παιδικοί Σταθμοί.

Σχετικά με τις αδυναμίες των πολιτικών και των δράσεων ο δήμος Θεσσαλονίκης κατέγραψε τα εξής:
-

Έλλειψη στατιστικών στοιχείων ανά περιοχή μέσω επιστημονικής μελέτης.

-

Πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη στα προγράμματα ΚΕΑ –Επίδομα Στέγασης

-ΤΕΒΑ -Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου.
-

Η μη σταθερότητα στις διανομές προϊόντων του ΤΕΒΑ λόγω καθυστερήσεων στους

διαγωνισμούς.
-

Ο αποκλεισμός δικαιούχων ΤΕΒΑ από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία.

Έλλειψη Στέγης

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Το πρόβλημα της έλλειψης στέγης αποτυπώνεται από τον μεγάλο αριθμό αστέγων (1.300) που
έλαβαν υπηρεσίες φροντίδας για το 2018 στις σχετικές δομές του δήμου Θεσσαλονίκης.
Σχετικά ο δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:
-

Λειτουργία Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ και ιδιωτικής

χρηματοδότησης.
-

Λειτουργία Υπνωτηρίου Αστέγων, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.

-

Πρόγραμμα ‘’ΣΤΕΓΑΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ’’, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.

-

Πρόγραμμα Στέγασης ‘’ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ’’ μέσω ιδιωτικής χρηματοδότησης και Πρόγραμμα

‘’ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ’’ για εντοπισμό αστέγων.
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-

Διερεύνηση κατάστασης για τη στέγη στο Δήμο και επεξεργασία για δυνατότητες κοινωνικής

κατοικίας.
Σχετικά με τις αδυναμίες που παρατηρούνται στην αντιμετώπιση του προβλήματος από τον δήμο
Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν τα εξής:
-

Η περιορισμένη αριθμητικά δυνατότητα για εξυπηρέτηση ωφελουμένων βάση της

δυναμικότητας των Δομών.
-

Η μη ύπαρξη άλλων τέτοιων Δομών στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσ/νίκης.

-

Τα ποσά χρηματοδότησης δεν επαρκούν για δημιουργία άλλων Δομών.

Έλλειψη Υποδομών

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Το πρόβλημα της έλλειψης υποδομών εντοπίζεται κυρίως στην έλλειψη δομών φιλοξενίας για
ψυχικά πάσχοντες, ένα πρόβλημα που συνδέεται και με την έλλειψη στέγης. Συγκεκριμένα, οι
άνθρωποι οι οποίοι διαβιούν στο δρόμο, αντιμετωπίζουν και ψυχικά προβλήματα και δεν υπάρχει
εξειδικευμένη δομή για παραπομπή τους αλλά και οι υπάρχουσες δομές μέσω Νοσοκομείων δεν
επαρκούν.
Ο δήμος Θεσσαλόνικης, εφόσον υπάρχει δυνατότητα για υποστήριξή των ασθενών, βάσει του
προφίλ τους, προβαίνει σε ατομική συμβουλευτική και ένταξη σε ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής
υποστήριξης. Επίσης προχωράει σε παραπομπές των ασθενών όπου υπάρχει δυνατότητα για την
υποστήριξη τους.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο δήμος Θεσσαλονίκης το 2018 λειτούργησε συνολικά 46 δομές κοινωνικής ένταξης, οι οποίες
εξυπηρέτησαν 15.447 πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, λειτούργησαν: 2 Κέντρα Κοινότητας, 15 Παιδικοί
Σταθμοί, 5 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), 1 Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), 14 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας
114

Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 1 Κέντρο Ημερίσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), 1 κοινωνικό
παντοπωλείο, 1 υπνωτήριο αστέγων, 1 ανοιχτό κέντρο αστέγων (σε συνεργασίας με την ΜΚΟ
Πράξις) και 4 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων εξυπηρέτησε για το 2018 συνολικά 1.303
άτομα, ενώ στο υπνωτήριο εξυπηρετήθηκαν για την ίδια χρονιά 217 άστεγοι.
Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Θεσσαλονίκης για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και
μεριμνάς το έτος 2018 προέρχεται από ίδιους πόρους, από αμιγώς εθνικούς πόρους και από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ).
Συγκεκριμένα, μέσω του ΠΕΠ χρηματοδοτήθηκαν το 2018 οι παρακάτω δομές:
-

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών με 168.217,09 ευρώ.

-

Υπνωτήριο Αστέγων με 313.777,09 ευρώ.

-

Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων με 305.723,04 ευρώ.

-

Κοινωνικό Παντοπωλείο με 91.760,48 ευρώ.

-

Δυτικό Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΚΕΜ με 188.892,27 ευρώ.

-

Ανατολικό Κέντρο Κοινότητας με το ίδιο ποσό.

-

Κοινωνικό Φαρμακείο με 39.876,85 ευρώ.

Από τον τακτικό προϋπολογισμό του δήμου Θεσσαλονίκης χρηματοδοτήθηκαν για το 2018 τα
δημοτικά ιατρεία με 133.206,78 ευρώ και οι δομές παροχής συσσιτίου 836.474,50 ευρώ αντίστοιχα.
Τέλος, όσο αφορά τους μετανάστες ο δήμος Θεσσαλονίκης λειτούργησε το Φιλοξενείο Αιτούντων
Άσυλο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και με ίδιους πόρους
τους δήμου (σύνολο 254.760,77 ευρώ). Επίσης, το πρόγραμμα REACT σε συνεργασία με την Ύπατη
Αρμοστεία χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και από ίδιους
πόρους του δήμου, με συνολικό κόστος 2.831.399,34 ευρώ.

115

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι υπεύθυνοι των κέντρων κοινότητας του δήμου Θεσσαλονίκης ανέφεραν την ανάγκη αύξησης του
προσωπικού στα κέντρα κοινότητας, με σκοπό την αποδέσμευση του προσωπικού από διοικητικές
ενέργειες, έτσι ώστε να αναλαμβάνουν τις σχετικές με το αντικείμενο τους υπηρεσίες (ψυχολόγοι,
κοινωνικοί λειτουργοί).

Δήμος Καλαμαριάς

Πληθυσμός: 91.518 (απογραφή 2011)

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο δήμος Καλαμαριάς είχε το 2018 συνολικά 22 δομές κοινωνικής ένταξης, οι οποίες εξυπηρέτησαν
5.671 ωφελούμενους. Πιο συγκεκριμένα, λειτούργησαν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 10 Παιδικοί Σταθμοί,
6 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 1 δημοτικό ιατρείο, 1 κοινωνικό παντοπωλείο,
1 κοινωνικό φαρμακείο, 1 κοινωνικό συσσίτιο και 1 δομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Ο Δήμος δεν υπέβαλε στοιχεία σε σχέση με τα κοινωνικά προβλήματα, τα υλοποιούμενα έργα –
προγράμματα και τις προτάσεις του.

Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου

Πληθυσμός: 101.753 (απογραφή 2011)

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου είναι η Ανεργία, ο
Κοινωνικός Αποκλεισμός και η Οικονομική Ανέχεια.
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Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου διαθέτει εργασιακό σύμβουλό στο πλαίσιο του Κέντρου Κοινότητας.
Από τις 480 αιτήσεις που έγιναν στο κοινωνικό παντοπωλείο το 2018 οι 390 αφορούσαν άνεργους
αιτούντες.

Κοινωνικός Αποκλεισμός & Οικονομική
Ανέχεια
Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η περιοχή αποτέλεσε έναν πόλο συγκέντρωσης μειονεκτουσών κοινωνικά ομάδων – προσφύγων,
οικονομικών μεταναστών, κ.α. – με κοινά χαρακτηριστικά, φτώχεια, ανεργία, έλλειψη πρόσβασης
σε αγαθά/υπηρεσίες κ.λπ., που συνθέτουν και αναπαράγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Όλες οι
ανωτέρω πληθυσμιακές ομάδες αντιμετωπίζουν έντονο το πρόβλημα της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού και χρειάζονται ειδικές πολιτικές για την ένταξη και την ομαλή κοινωνική
δραστηριοποίηση τους. Τα άτομα αυτά εμφανίζουν μεγαλύτερες ανάγκες σε ανάλογες κοινωνικές
υποδομές, ιδίως όσον αφορά σε υπηρεσίες πρόσβασης σε βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως στέγαση,
σίτιση, φαρμακευτική κάλυψη κ.λπ. Παρά το ικανό δίκτυο κοινωνικών δομών οι διαρκώς
αυξανόμενες ανάγκες επιβάλλουν τη συνεχή μεγέθυνση του αριθμού και της αποδοτικότητας της
εξυπηρέτησης των κοινωνικών δομών.
Η έλλειψη των απαιτούμενων οικονομικών πόρων, η υποστελέχωση των υπηρεσιών του δήμου και
η συνεπαγόμενη έλλειψη απαραίτητου εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού οξύνουν το ήδη
έντονο πρόβλημα. Λόγω της κρίσης και του δραστικού περιορισμού των κοινωνικών δαπανών, οι
ομάδες που παραδοσιακά είναι περισσότερο εκτεθειμένες στη φτώχεια πλαισιώνονται συνεχώς
από νέες ομάδες οι οποίες στο παρελθόν δε συνιστούσαν ομάδα υψηλού κινδύνου. Οι
παραδοσιακές ομάδες φτώχειας πλήττονται ιδιαίτερα (υπήκοοι τρίτων χωρών, άνεργοι, άτομα με
χαμηλή εκπαίδευση, άτομα με ενοικιαζόμενη κατοικία), ενώ παρουσιάζονται νέες ομάδες φτωχών,
οι οποίες, αν δεν υπήρχε η κρίση θα έμεναν ανεπηρέαστες, όπως εργαζόμενοι φτωχοί (κυρίως
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άνδρες και με μερική απασχόληση), παιδιά (μέχρι 18 ετών), νέοι (18-24 ετών), μονοπρόσωπα
νοικοκυριά, αλλά και άτομα με ιδιόκτητη κατοικία.
Σύμφωνα με την οργανωτική διάρθρωση του Δήμου [298/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Απόφαση 35450, ΦΕΚ 1822 – 08/06/2012)], βασικά όργανα
άσκησης και εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής είναι:
- Η Διεύθυνση Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας: Η Διεύθυνση Παιδείας και Κοινωνικής
Προστασίας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των
πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας
στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών
δραστηριοτήτων. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, τα
θέματα Νέας Γενιάς και τις Βιβλιοθήκες που λειτουργούν στο Δήμο.
- Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κορδελιού – Ευόσμου (ΔΗ-ΚΕ-ΚΠΑΚΕ). Το νομικό πρόσωπο συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ 74/2011. Σκοπός του είναι η
ανάπτυξη δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες που αφορούν κοινωνική
προστασία και αλληλεγγύη.
- Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε.) συστάθηκε με την απόφαση
76/2011. Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι δράσεις με στόχο τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό, την παιδεία και την Κοινωνική Πολιτική.
- Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής-Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας & Νέας
Γενιάς, ανήκει στη Διεύθυνση Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου,
τυπικά, θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), ουσιαστικά πρόκειται για τη μετεξέλιξη
του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης, το οποίο ξεκίνησε το σχεδιασμό των δράσεων του και την πιλοτική
του λειτουργία τον Φεβρουάριο του 1998.
- Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας τυπικά, θεσμοθετήθηκε με τον Ν.
3852/2010 (Καλλικράτης). Ουσιαστικά, ξεκίνησε την λειτουργία του τον Φεβρουάριο του 2014. Το
Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας είναι υπεύθυνο για τις αρμοδιότητες της
Νομαρχίας που μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ. Επιπρόσθετα των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την
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άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην υγεία μέσω του Κοινωνικού Ιατρείου και του
Κοινωνικού Φαρμακείου.
- Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί.
Υπάρχει ένα παλιό μητρώο με εγγεγραμμένους υποψήφιους δικαιούχους του Κοινωνικού
Παντοπωλείου το οποίο ανέρχεται σε περίπου 2.500 άτομα.
- Το Κοινωνικό Φαρμακείο διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας βάσει του οποίου επιλέγονται οι
δικαιούχοι της υπηρεσίας. Ενδεικτικά, για το έτος 2015 οι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι ήταν 679 (508
αιτήσεις ανεξαρτήτων ατόμων ή οικογενειών) και εκτελέστηκαν 2.448 συνταγές.
Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου για το 2018 λειτούργησαν συνολικά 28 δομές κοινωνικής ένταξης,
οι οποίες εξυπηρέτησαν 10.221 πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, λειτούργησαν: 1 Κέντρο Κοινότητας με
παράρτημα ΚΕΜ (Κέντρο Ένταξης Μεταναστών), 11 Παιδικοί Σταθμοί, 6 Κέντρα Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 2 Κέντρα Δημιουργικής Απαχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 1 κοινωνικό
παντοπωλείο, 1 κοινωνικό φαρμακείο και 4 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας προέρχεται
από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ). Συγκεκριμένα, αντλήθηκαν 442.246,06 €,
για την λειτουργία των δομών «Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΚΕΜ» (170.496,00), «Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας (82150,06) Ξενώνας
Κακοποιημένων Γυναικών (189,600) και Κέντρο Στήριξης.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Όσο αφορά τα προτεινόμενα μέτρα, οι υπεύθυνοι των δομών κοινωνικής ένταξης ανέφεραν την
ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας στις σχετικές συναλλαγές με τους ωφελούμενους.
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Δήμος Λαγκαδά

Πληθυσμός: 41.103 (απογραφή 2011)

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που είναι η Ανεργία, η Οικονομική Ανέχεια και ο
Αναλφαβητισμός.

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σχετικά με τα προβλήματα της ανεργίας και της οικονομικής ανέχειας ο δήμος ανέφερε ότι σύμφωνα
με τα μητρώα της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου Λαγκαδά, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία των
ανασφάλιστων πολιτών στους οποίους χορηγεί απόφαση παροχής δωρεάν φαρμακευτικής
περίθαλψης, οι δικαιούχοι του Δήμου είναι περίπου 650 πολίτες. Επιπρόσθετα, το 80% των ανωτέρω
πολιτών είναι σε ανεργία.
Ο Δήμος Λαγκαδά μέσω του Κέντρου Κοινότητας καταγράφει τους ανέργους της περιοχής,
συνεργάζεται με τον ΟΑΕΔ προκειμένου να ενημερώνει για τρόπους εύρεσης εργασίας και
προγράμματα κατάρτισης όταν υπάρχουν.
Επίσης, λειτουργεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης για κατάρτιση και επιμόρφωση, ενώ λειτουργεί
Κοινωνικό Φροντιστήριο για ξένες γλώσσες για παιδιά από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Τέλος,
παρέχεται στους δημότες κοινωνικό φαρμακείο για πολίτες με χαμηλό εισόδημα.
Όσο αφορά το πρόβλημα του αναλφαβητισμού, ο δήμος προσπαθεί να βοηθήσει τους πολίτες που
ανήκουν στην συγκεκριμένη ομάδα μέσω ενημερωτικών ημερίδων, το Κοινωνικό Φροντιστήριο, το
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου και τη Σχολή Γονέων.

Κοινωνικές Δομές /Υπηρεσίες
Ο Δήμος Λαγκαδά για το 2018 λειτούργησε συνολικά 27 δομές κοινωνικής ένταξης, οι οποίες
εξυπηρέτησαν 2.144 πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, λειτούργησαν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 7 Παιδικοί
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Σταθμοί, 7 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 4 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ), 1 κοινωνικό φαρμακείο και 7 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Λαγκαδά για τις δομές και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης του 2018
προέρχεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΑΝΑΔ – ΕΔΒΜ), Αμιγώς
Εθνικούς και άλλους πόρους.
Συγκεκριμένα, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) αντλήθηκαν 317.991,01 €,
ενώ από το ΕΠΑΝΑΔ – ΕΔΒΜ 302.963,69 ευρώ. Επιπλέον, από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους αντλήθηκαν
480.000,00 ευρώ.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Επισημάνθηκε η υποστήριξη της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες για τους πολίτες που ζουν σε
απομακρυσμένα χωριά του Δήμου (ζητούνται συχνά δρομολόγια λεωφορείων). Αντίστοιχα, για την
αποτελεσματικότερη ενημέρωση προτάθηκε η παροχή δωρεάν ίντερνετ σε όλα τα χωριά.

Δήμος Νεάπολης - Συκεών

Πληθυσμός: 84.741 (απογραφή 2011)

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα, είναι η Ανεργία και ο Κοινωνικός Αποκλεισμός.

121

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στη Νεάπολη.Το εν λόγω ποσοστό είναι υψηλότερο
από το αντίστοιχο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας. Το 80% των ατόμων που
απευθύνονται στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς του δήμου είναι άνεργοι και το 60% αυτών ζητά
βοήθεια στην εύρεση εργασίας.
Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί του δήμου παρέχουν συμβουλευτική στην απασχόληση και βοήθεια
στην εύρεση εργασίας στους κατοίκους. Υποδέχονται περίπου 2.000 άτομα το χρόνο και τα
υποστηρίζουν μέσω:
- Καθημερινή αποδελτίωση όλων των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα και ενημέρωση των ανέργων.
- Ενημέρωση για αγγελίες, προκηρύξεις και σεμινάρια (μέσω www.syntopos.gr).
- Βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων για εύρεση εργασίας.
- Καθοδήγηση σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες για την εύρεση εργασίας.
- Βοήθεια στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και προετοιμασία για τη συνέντευξη για
εργασία.
- Ενδυνάμωση και στήριξη.
Τα ποσοστά εύρεσης εργασίας των ανέργων που υποστηρίζονται ανέρχονται στα 20-25%, ενώ
ποιοτικές έρευνες που έχουν γίνει στους ωφελούμενους το 80-85% δηλώνει πολύ ευχαριστημένο
από τις υπηρεσίες που λαμβάνει.
Σχετικά με τις ελλείψεις, ο συντονιστής αναφέρει ότι δεν υπάρχει άμεση διασύνδεση με τα
προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
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Κοινωνικός Αποκλεισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σε τοπικό επίπεδο διαπιστώνεται μια σοβαρή έλλειψη σε δομές κοινωνικής ένταξης ατόμων με
σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και την αδυναμία πρόληψης της υποτροπής σε περιπτώσεις
ατόμων που έχουν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά τμήματα. Επιπρόσθετα, η κοινωνική ένταξη των
προσφύγων είναι σημαντικό ζητούμενο πλέον καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν λάβει άσυλο
στη χώρα μας αυξάνεται. Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών συμμετέχει σε προγράμματα βραχυπρόθεσμης
φιλοξενίας προσφύγων στα οποία ωστόσο δεν προβλέπονται δραστηριότητες ένταξης και
επαγγελματικής αποκατάστασης. Σήμερα κατοικούν περίπου 400-500 πρόσφυγες στο δήμο, κυρίως
οικογένειες με παιδιά.
Οι συμβουλευτικοί σταθμοί παρέχουν καθοδήγηση για την αναζήτηση κατάλληλης δομής στήριξης,
κοινωνική στήριξη και βοήθεια στη λήψη επιδομάτων και συμβουλευτική της οικογένειας. Επίσης,
σε περιπτώσεις όπου κινδυνεύει η ζωή των ατόμων ή η ασφάλεια του περιβάλλοντός τους,
δρομολογείται διαδικασία ακούσιας νοσηλείας τους. Παρότι ο δήμος γίνεται αποδέκτης των
προβλημάτων αυτών, λόγω έλλειψης αντίστοιχης στελέχωσης και προγραμμάτων κοινωνικής
ένταξης για άτομα με ψυχικές ασθένειες, δεν έχει επαρκή μέσα για να υποστηρίξει αυτόν τον
πληθυσμό και να αποτρέψει τον κοινωνικό του αποκλεισμό. Ακόμη, αξιοποιώντας το δίκτυο των
κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών του δήμου παρέχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη υποστήριξη στις
οικογένειες αυτές. Άμεσο γίνεται ωστόσο το πρόβλημα της εργασιακής τους ένταξης καθώς η
διάρκεια της επιδότησής τους λήγει. Απαιτούνται ειδικά προγράμματα επαγγελματικής τους
κατάρτισης ώστε να μπορούν να αναζητήσουν εργασία.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών το 2018 λειτούργησε 56 δομές κοινωνικής ένταξης, οι οποίες
ωφέλησαν συνολικά 17.723 πολίτες. Συγκεκριμένα λειτούργησαν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 23 Παιδικοί/
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 9 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 3 Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων, 11 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 2 Κέντρα
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Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), 1 κοινωνικό παντοπωλείο, 1
κοινωνικό φαρμακείο, 1 κοινωνικό συσσίτιο και 4 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Επίσης στο δήμο Νεάπολης – Συκεών το 2018 λειτούργησε το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθεια
ΤΕΒΑ με 4.700 ωφελούμενους. Επίσης, ο δήμος συμμετείχε και στο πρόγραμμα φιλοξενίας
προσφύγων μέσω του ευρωπαϊκού έργου REACT, ενώ τέλος λειτούργησε και σχολείο ελληνικής
γλώσσας, με 120 ωφελούμενους πρόσφυγες – μετανάστες.

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας του 2018
προέρχεται από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ).
Από αμιγώς εθνικούς πόρους και τον τακτικό προϋπολογισμό Δήμου αντλήθηκαν 302.000€ που
κατανεμηθήκαν ως εξής 180.000 € για την μισθοδοσία εργατικού δυναμικού της δομής
«Συμβουλευτικοί Σταθμοί», 107.000 € για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και 15.000 € για το Κοινωνικό
Φαρμακείο. Επίσης, από Εθνικούς Πόρους αντλήθηκαν 354.264,06 € για την λειτουργία των
Βρεφονηπιακών σταθμών. Για την δημιουργία ΚΑΠΗ 1.044.811,88 € προέκυψαν από εθνικούς
πόρους ενώ 86.953,42€ δόθηκαν από άλλες πηγές.
Από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), αντλήθηκαν 297.470 €, για την λειτουργία
των δομών «Κοινωνικό Φαρμακείο», «Κοινωνικό Παντοπωλείο», «Κέντρο Κοινότητας» και «Σχολείο
Ελληνικής Γλώσσας», Παιδικοί Σταθμοί. Επιπρόσθετα, από το ΠΕΠ χρηματοδοτηθηκε με 443.793,01
€ η λειτουργία των 5 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
Τέλος, η δομή REACT χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.

Δήμος Παύλου Μελά
Πληθυσμός: 99.245 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα, είναι η Ανεργία, η Οικονομική Ανέχεια και η ανάγκη
Προστασίας των Ηλικιωμένων.

124

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας, καθώς και του υψηλού ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας, ο
Δήμος Παύλου Μελά εφάρμοσε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από το 2016.
Μέσα από έρευνες που διεξήγαγε ο Δήμος Παύλου Μελά προκύπτει ότι σχετικά με την διάρθρωση
της ανεργίας στον δήμο, οι περισσότεροι άνεργοι προέρχονται από παραγωγικές δραστηριότητες
της μεταποίησης και των κατασκευών (δηλαδή κλάδους ισχυρά πληττόμενους από την
αναδιάρθρωση της οικονομίας), διαθέτουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και είναι άνω των 40
ετών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μη μπορούν να προωθηθούν εύκολα σε θέσεις του τριτογενή
τομέα που αποτελεί και τον κλάδο που αυξήθηκε σημαντικά ως παραγωγική δραστηριότητα την
τελευταία δεκαετία. Συνεπώς το πρόβλημα της ανεργίας στον Δήμο είναι διαρθρωτικό, σχετίζεται
με την κοινωνική προέλευση των ομάδων που κατοικούν στη βορειοδυτική περιοχή της πόλης και
απαιτεί συστηματικές και ολοκληρωμένες πολιτικές για την αντιμετώπισή του.
Ο Δήμος Παύλου Μελά με ιδία μέσα και ιδίους πόρους παρέχει υπηρεσίες εργασιακής στήριξης με
συμβουλευτική και ενημερωτική δράση προς τους πολίτες που απευθύνονται στις δομές του. Οι
υπηρεσίες αυτές είναι σε κάθε περίπτωση ανεπαρκείς για το είδος και το μέγεθος του προβλήματος
ανεργίας που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός.
Οι ενεργητικές πολιτικές για την εργασία που εφαρμόζονται από άλλους φορείς π.χ. ΟΑΕΔ δεν
σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να
αξιοποιηθεί η εξατομικευμένη προσέγγιση που επιτυγχάνουν οι κοινωνικές δομές του Δήμου και
συνεπώς να μην εξασφαλίζεται μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την συστηματική
έξοδο των ατόμων από την ανεργία και συνεπώς και την φτώχεια.
Στη βάση δεδομένων που τηρεί η υπηρεσία καταγράφονται ως ωφελούμενοι 2.025 άνεργοι. Επίσης,
τηλεφωνικά δόθηκαν πληροφορίες σε 5.863 άνεργους για προκηρύξεις, πραγματοποιήθηκαν 5.762
ατομικές συνεδρίες για υποδοχή διερεύνηση αιτήματος, σύνταξη βιογραφικού, διευκρινήσεις και
βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων και στην κατάθεση δικαιολογητικών και στάλθηκαν 23.000
μηνύματα σε ανέργους για ενημέρωσή τους. Ο άνεργος πληθυσμός έχει επίσης πρόσβαση στις άλλες
δομές και δράσεις της υπηρεσία
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Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η Οικονομική Ανέχεια και η φτώχεια σχετίζεται άμεσα με την ανεργία που αποτελεί το βασικό
κοινωνικό πρόβλημα των δημοτών αλλά και με άλλα προβλήματα στην κοινωνική ένταξη ατόμων
και ομάδων.
Για την περαιτέρω εξακρίβωση των διαστάσεων της φτώχειας, ο Δήμος Παύλου Μελά ανέθεσε το
2017 αναλυτική μελέτη – έρευνα σε επίπεδο Δήμου. Για την μελέτη αντλήθηκαν αναλυτικά στοιχεία
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου όπως και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την
βάση δεδομένων που διατηρεί ο Δήμος. Η φτώχεια εκτιμήθηκε με βάση μια σειρά δεικτών (Gini,
sen, ρυθμός φτώχειας, δείκτης φάσματος φτώχειας) και κυρίως μέσω του σύνθετου δείκτη στέρηση
Townsend που συνυπολογίζει εκτός από την απασχόληση και τα υλικά αγαθά που διαθέτει ένα
νοικοκυριό. Η έρευνα αυτή ανέδειξε δύο σημαντικές παραμέτρους της φτώχειας (α) ότι το 25% των
νοικοκυριών στην περιοχή του Δήμου διαβιεί κάτω από το όριο της φτώχειας και (β) ότι η φτώχεια
έχει και μια χωρική διάσταση εφόσον υπάρχουν γειτονιές που συγκεντρώνουν υψηλά επίπεδα
φτώχειας (παλιός αστικός πυρήνας Σταυρούπολης – Πολίχνης καθώς και περιοχές παλλινοστούντων
και Ρομά).
Οι ωφελούμενοι που εμπίπτουν στην κατηγορία της ακραίας φτώχειας και της φτώχειας
(οικογενειακό εισόδημα < 7.500 ευρώ) αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων και των
οικογενειών που εξυπηρετούνται από τις δομές και τις δράσεις του Δήμου.

Προστασία των Ηλικιωμένων

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σε έκθεση του Π.Ο.Υ οι πρώτες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα είναι τα εγκεφαλικά, η στεφανιαία
νόσος, ο καρκίνος του πνεύμονα, του μαστού και τα τροχαία ατυχήματα. Τα εγκεφαλικά αφορούν
κυρίως τους ηλικιωμένους, ενώ οι άλλες αιτίες αναφέρονται στο μεγαλύτερο ποσοστό σε
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ηλικιωμένα άτομα. Επιπρόσθετα, οι παράγοντες κινδύνου (υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης κα) για
τις προαναφερόμενες αιτίες θανάτου αυξάνονται σημαντικά όσο περνάει η ηλικία.
Για την τρίτη ηλικία σημαντικά είναι και τα νοσήματα της κατάθλιψης, άνοιας, κρίσεις άγχους,
ψυχωσικές διαταραχές, οστεοπόρωσης, νοσήματα που σχετίζονται με αισθητηριακές βλάβες
(όραση, ακοή), τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, όχι μόνο των ιδίων, αλλά και της
οικογένειάς τους και αυξάνουν την εξάρτηση και την ανάγκη για φροντίδα. Λαμβάνοντας δε υπόψη
το γεγονός ότι τα άτομα της τρίτης ηλικίας παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσήσουν
από βαριές ασθένειες και με την διαρκή αύξηση των ηλικιωμένων, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί βάρος
στην πρόληψη τέτοιων ασθενειών παρά στην θεραπεία.
Στο Δήμο Παύλου Μελά το ποσοστό των ηλικιακών ομάδων 60 ετών και άνω ανέρχεται σε 17.737,
ποσοστό 17,8% του συνολικού πληθυσμού του δήμου. Στην πλειοψηφία, υπερέχουν οι γυναίκες με
ποσοστό 61,12 %, έναντι των ανδρών με ποσοστό 38,88%. Σχετικά με την οικογενειακή τους
κατάσταση, στην πλειοψηφία τους είναι έγγαμοι (77,74 %), 19,60% χήροι και ελάχιστο ποσοστό,
άγαμοι ή διαζευγμένοι.
Μέσα από έρευνα που διεξήγαγε ο Δήμος στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού,
διαπιστώθηκε ότι το 48,28% του πληθυσμού ηλικίας άνω των 64 ετών έχει εισοδήματα κάτω των
7.500 ευρώ.
Στο δήμο Παύλου Μελά η ανάπτυξη πολιτικής κοινωνικής προστασίας του πληθυσμού στον τομέα
της υγείας περιλαμβάνει ένα σύνολο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης σε
θέματα υγείας, ψυχικής υγείας και αφορά δράσεις συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης,
προληπτικών ιατρικών ελέγχων και ενεργειών ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού. Οι δράσεις
απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Αναλυτικά:
Α) λειτουργούν οι δομές/υπηρεσίες
1. Κοινωνικό ιατρείο (κάρτες υγείας σε ανασφάλιστους).
2. ΚΕΠ Υγείας (προληπτικές εξετάσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης).
3. Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας (νευροψυχολογικές εξετάσεις).
4. Ιατρεία των ΚΑΠΗ (εξετάσεις/εμβολιασμοί).
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5. Φυσικοθεραπευτήρια.
6. Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
Β) Προγράμματα Πρόληψης
1. Ημέρες υγείας (δράσεις για παρεμβάσεις υγείας).
2. Προγράμματα άθλησης για την τρίτη ηλικία, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμούς «Άθληση για Όλους» (προγράμματα ορθοσωμικής και παραδοσιακών
χορών).
3. Ψυχολογική στήριξη (παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικού, υποστηρικτικού και θεραπευτικού
χαρακτήρα, για την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
Για όλες τις παραπάνω δομές και προγράμματα υπάρχει μεγάλη ζήτηση των πολιτών. Τα βασικότερα
ζητήματα/προβλήματα εστιάζονται στην:
- Έλλειψη εθνικής στρατηγικής και πλαισίου για την πρόληψη σε θέματα υγείας.
-

Αποσπασματικότητα δράσεων σε επάλληλα και επικαλυπτόμενα επίπεδα προγραμματισμού

και άσκησης πολιτικής.
- Προβλήματα διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας λειτουργίας δομών, λόγω έλλειψης
πόρων και εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού για την παροχή περισσότερων, ποιοτικότερων
και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών.
- Αναγκαιότητα κεφαλαιοποίησης της εμπειρίας του κοινωνικού ιατρείου και μετατροπή του σε
δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με σταθερό προσωπικό και καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας.
- Υψηλή ζήτηση για δομές για την τρίτη ηλικία (πχ. κλινικές χρόνιων παθήσεων, οίκοι ευγηρίας,
κ.α.).
- Απουσία φροντίδας ατόμων με ψυχικά νοσήματα, λόγω έλλειψης υποστηρικτικού
περιβάλλοντος.
- Αδυναμία εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων πολιτών για συμμετοχή τους σε δράσεις
προληπτικών εξετάσεων (υψηλή ζήτηση).
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- Παροχή περιορισμένων υπηρεσιών στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Αναγκαιότητα
ενδυνάμωσης και ενίσχυσης του προγράμματος.
- Περιστασιακή υποστήριξη της λειτουργίας και στελέχωσης των δομών, με ευκαιρία το
πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
- Αναγκαιότητα ενός σταθερού διοικητικού και οικονομικού περιβάλλοντος, που θα εξασφαλίζει
συνέχεια και βιωσιμότητα της λειτουργίας τους.
- Έλλειψη ειδικότητας ψυχολόγου, εργοθεραπευτή και οικογενειακού βοηθού στα ΚΑΠΗ.
- Αναγκαιότητα διαμόρφωσης πλαισίου συνεργασίας Δήμων και ΤΟΜΥ για την πρόληψη σε
θέματα υγείας.
- Έλλειψη δομών αρωγής και περίθαλψης ψυχικά νοσούντων και ατόμων με άνοια χωρίς
υποστηρικτικό περιβάλλον
- Αναγκαιότητα συμβουλευτικής υποστήριξης και δράσεων ενημέρωσης-εκπαίδευσης των
φροντιστών των ατόμων με άνοια και συμπτωμάτων κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία.
- Έλλειψη θεσμικού πλαισίου και προδιαγραφών λειτουργίας των δομών ΚΑΠΗ, ιδιαίτερα των
κυλικείων που λειτουργούν στο πλαίσιο των εντευκτηρίων.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Παύλου Μελά λειτούργησαν 35 δομές κοινωνικής ένταξης το 2018, οι οποίες ωφέλησαν
συνολικά 6.040 πολίτες. Συγκεκριμένα λειτούργησαν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 11 Παιδικοί/
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 10 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 1 Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 1 Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), 1 δημοτικό ιατρείο, 1 κοινωνικό
παντοπωλείο, 1 κοινωνικό φαρμακείο, 1 κοινωνικό συσσίτιο και 5 δομές του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι».
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Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Παύλου Μελά για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και
μεριμνάς το έτος 2018 προέρχεται τόσο από αμιγώς εθνικούς πόρους όσο και από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) και το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (βλ. πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι») για το έτος 2018 ανήλθε σε 1.867.441,93 €, ενώ από συγχρηματοδοτούμενους πόρους και το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας προήλθαν συνολικά
876.010,45 €. Τέλος, 562.777,23 € προήλθαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
Τέλος, με ίδιους πόρους από τον τακτικό προϋπολογισμό του δήμου λειτούργησαν: η κοινωνική
υπηρεσία (60.000 ευρώ), το κοινωνικό ιατρείο (50.000 ευρώ) και τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) με συνολικό κόστος για τις 10 δομές 301.101,63 ευρώ.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Η δημιουργία στις δομές κοινωνικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας, θα
δώσει την δυνατότητα στους χρήστες των υπηρεσιών κοινωνικής υπηρεσίας σε αυτοδιοικητικό
επίπεδο να έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων (με ειδική έκδοσης της πύλης)
και SMS σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. προγράμματα παροχής επιδομάτων, δυνατότητες
εύρεσης εργασίας, πληροφορίες για την συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και άλλα
επιδοτούμενα και μη επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και σε προγράμματα ενίσχυσης της
αυτό-απασχόλησης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, προγράμματα ενσωμάτωσης
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κ.ά.).
Εφαρμόζοντας τεχνικές κοινωνικής δικτύωσης, θα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας forum
συζητήσεων, όπου θα επιτρέπεται στους χρήστες να συμμετέχουν σε διάφορες ομάδες συζητήσεων
που τους ενδιαφέρουν. Με τον τρόπο αυτό, η κοινωνική δικτύωση θα βοηθήσει και τους
εμπλεκόμενους φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΜΚΟ, κ.ά.), οι οποίοι θα διαθέτουν ειδικό /
αποκλειστικό forum επικοινωνίας, να ανταλλάσσουν τις απόψεις τους με τους χρήστες των
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υπηρεσιών τους, καθώς και συμβουλές μεταξύ των υπηρεσιών για την καλύτερη ανάπτυξη και
υλοποίηση των εργασιών τους.
Όσον αφορά την υπηρεσία της εργασιακής στήριξης ανέργων είναι απαραίτητη η διασύνδεση με τις
τοπικές επιχειρήσεις καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη

Πληθυσμός: 70.110 (απογραφή 2011)
Στο δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη τα πιο σημαντικά κοινωνικά προβλήματα κατά σειρά προτεραιότητας
είναι η ανεργία, η οικονομική ανέχεια και η έλλειψη υποδομών (έλλειψη δομών ψυχικής υγείας).

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Στο Γραφείο υποστήριξης ανέργων και προώθησης στην απασχόληση, το οποίο λειτουργεί τα
τελευταία 6 χρόνια έχουν προσέλθει συνολικά 695 άνεργοι, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία
προσέλευσης ανά έτος.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ανέργους περιλαμβάνουν:
1. Πρόσβαση από τον προσωπικό τους η/υ σε καθημερινή βάση σε όλες τις online αγγελίες
εργασίας που αφορούν την περιοχή της ΠΕ Θεσσαλονίκης, εξοικονομώντας του τόσο χρόνο όσο και
έξοδα μετακίνησης από και προς την Υπηρεσία
2. Καθημερινή πληροφόρηση/ενημέρωση μέσω e-mails για κενές θέσεις εργασίας που
κυκλοφορούν α) διαδικτυακά, β) στον έντυπο τύπο αλλά κ γ) απ’ ευθείας από εργοδότες που
απευθύνονται στο Γραφείο για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας στην επιχείρησή τους, δ) για
προκηρύξεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, και ε) για προγράμματα κατάρτισης ή
απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ και άλλους φορείς.
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Στο Κέντρο Κοινότητας παρέχεται Εργασιακή Συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων αναφορικά με
ζητήματα σύνταξης βιογραφικού, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, συνεντεύξεις και ψυχοκοινωνική
υποστήριξη μέσα από ατομικές συνεδρίες.

Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Στα όρια του Δήμου διαμένουν άτομα ή νοικοκυριά που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας
ή απειλούνται από αυτήν. Δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες διαβίωσης όπως η σίτιση,
η ένδυση-υπόδηση και η πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ.
Τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες απειλούνται επίσης από κοινωνικό
αποκλεισμό. Αιτία της κατάστασης αυτής είναι η μακροχρόνια ανεργία ή σε άλλες περιπτώσεις η
πολύ χαμηλά αμειβόμενη εργασία.
Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ήταν ενταγμένα το 2018, 219 νοικοκυριά τα οποία αντιστοιχούν σε 613
άτομα. Επιπρόσθετα, στις διανομές του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
(ΤΕΒΑ) στο οποίο ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη συμμετέχει στη σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης
με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Θεσσαλονίκης, στην τελευταία διανομή του 2017 οι ωφελούμενοι
του Δήμου ήταν 424 νοικοκυριά και 1.077 ωφελούμενοι, ενώ στην αντίστοιχη του 2018 ήταν 553
νοικοκυριά και 1.299 ωφελούμενοι.
Ο Δήμος λειτουργεί Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πυλαίας
Χορτιάτη». Διανέμει σταθερά σε μηνιαία βάση συσκευασμένα νωπά ή κατεψυγμένα τρόφιμα, είδη
ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, είδη ένδυσης, υπόδησης και είδη αναψυχής και ψυχαγωγίας.
Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει χορηγίες
προϊόντων. Παράλληλα, το Κοινωνικό Παντοπωλείο συνεργάζεται με την Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου και το Κέντρο Κοινότητας ώστε να παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο άλλων δράσεων που
απευθύνονται σε ευπαθείς οικονομικά ομάδες.
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Έλλειψη Υποδομών (έλλειψη δομών ψυχικής υγείας)
Υφιστάμενη Κατάσταση/ Πολιτικές Παρέμβασης
Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου δέχονται αιτήματα πολιτών για παροχή υπηρεσιών ψυχικής
υγείας (ψυχολογική – ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, ψυχιατρική εκτίμηση κ.λπ.). Πολλά από αυτά
τα περιστατικά πρέπει να παραπεμφθούν σε εξειδικευμένες δομές ψυχικές υγείας. Οι δομές αυτές
λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων που λαμβάνουν καθημερινά δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν
άμεσα τους ενδιαφερόμενους .
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις ατόμων με σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή,
χωρίς οικογενειακό ή άλλο υποστηρικτικό περιβάλλον η διαχείριση των οποίων είναι εξαιρετικά
δύσκολη. Τα περιστατικά που χρήζουν συμβουλευτικής ψυχολογικής υποστήριξης εξυπηρετούνται
από τον ψυχολόγο. Έχει γίνει διερεύνηση και καταγραφή όλων των δομών ψυχικής υγείας που
εξυπηρετούν την περιοχή του Δήμου ώστε να δίνονται στους πολίτες περισσότερες από μία επιλογές
παραπομπής, όταν αυτό είναι εφικτό.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη λειτούργησε 19 δομές κοινωνικής ένταξης για το 2018, οι οποίες
παρείχαν υπηρεσίες σε συνολικά 3.357 πολίτες. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 4
Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 6 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 2 Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 1 Κοινωνικό Παντοπωλείο, 1 Γραφείο Απασχόλησης
και 4 Δομές του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και
μεριμνάς το έτος 2018 προέρχεται τόσο από αμιγώς εθνικούς πόρους όσο και από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ).
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Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (βλ. πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι») για το έτος 2018 ανήλθε σε 277.496,50 €, ενώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας προήλθαν συνολικά 281.726,40€, τα οποία κατανεμήθηκαν
στην λειτουργία των παιδικών σταθμών, του κέντρου κοινότητας και του κοινωνικού παντοπωλείου.
Τέλος, τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και το ΚΕΠ Υγείας του δήμου,
λειτούργησαν με 343.848,1 και 27.600 ευρώ αντίστοιχα, εξ’ ολοκλήρου από τον τακτικό
προϋπολογισμό του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Επιημάνθηκε ότι οι αποστάσεις μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων είναι πολύ μεγάλες και δεν
καλύπτονται με αστική συγκοινωνία. Επίσης, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές οι υπηρεσίες
που προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες πρέπει να τις παρέχει ανά Δημοτική Ενότητα γεγονός που
απαιτεί περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό (π.χ. διανομές ΤΕΒΑ ανά Δημοτική Ενότητα). Τέλος,
καταγράφηκε η ανάγκη δημιουργίας συμβουλευτικού σταθμού για ψυχολογική υποστήριξη
ενηλίκων και ανηλίκων.

Δήμος Χαλκηδόνος

Πληθυσμός: 33.673 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Οικονομική
Ανέχεια, ο Κοινωνικός Αποκλεισμός και η Ανεργία.

Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Στην περιοχή της Χαλκηδόνας, δεν υπάρχουν πλέον μεγάλες βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες
και οι μικρές βιοτεχνίες έχουν κλείσει. Επίσης παρατηρείται μείωση του αγροτικού πληθυσμού, σε
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μία περιοχή που ήταν κατ’ εξοχήν αγροτική. Πολλοί εργαζόμενοι δεν είναι ικανοποιητικά
αμειβόμενοι και οι συνταξιούχοι έχουν χαμηλές απολαβές. Συνεπώς, μεγάλο μέρος του πληθυσμού
βρίσκεται σε οικονομική ανέχεια ενώ παρατηρείται μετανάστευση προς το εξωτερικό.
Οι πολιτικές που υλοποιεί ο Δήμος είναι οι εξής:
1) Κοινωνική Υπηρεσία του ΟΚΠΑΧΔ (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου
Χαλκηδόνος).
2) Λειτουργία δημοτικών παιδικών σταθμών.
3) Κοινωνικό παντοπωλείο.
4) Κοινωνικό φαρμακείο.
5) Κέντρο κοινότητας.
6) Διανομή διατακτικών σε περιόδους εορτών.
7) Πρόγραμμα συγκέντρωσης και διανομής ρουχισμού.
Οι αδυναμίες που καταγράφηκαν στο ίδιο πλαίσιο είναι οι εξής:
1) Έλλειψη προσωπικού στις δομές.
2) Αδυναμία κάλυψης έκτακτων οικονομικών αναγκών.
3) Έλλειψη γραφείου ενημέρωσης ανέργων.

Κοινωνικός Αποκλεισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Υπάρχει πρόβλημα προσπελασιμότητας και έλλειψης κινητοποίησης για τα άτομα με αναπηρία.
Οι πολιτικές που υλοποιεί ο δήμος είναι οι εξής:
1) Στήριξη λειτουργίας και δράσεων του συλλόγου ΑμεΑ.
2) Κοινωνικές δομές του ΟΚΠΑΔΧ (κοινωνική και νοσηλευτική υπηρεσία).
3) Κέντρο κοινότητας.
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4) Ειδικό σχολείο.
5) Μειωμένα δημοτικά τέλη.
Οι αδυναμίες που καταγράφηκαν στο ίδιο πλαίσιο είναι οι εξής:
1) Έλλειψη προσωπικού στις δομές.
2) Έλλειψη προγραμμάτων κινητοποίησης.
3) Δυσκολία στις μετακινήσεις λόγω έλλειψης υποδομών.

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σαν τρίτο πιο σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα καταγράφηκε στον δήμο Χαλκηδόνος η ανεργία και
ιδίως στην περιθωριοποιημένη κοινότητα των Ρομά. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του δήμου στην
συγκεκριμένη ομάδα είναι έντονα και τα φαινόμενα του κοινωνικού αποκλεισμού, του
αναλφαβητισμού και της εγκληματικότητας.
Οι πολιτικές που υλοποιεί ο δήμος είναι οι εξής:
1) Κοινωνική Υπηρεσία του ΟΚΠΑΔΧ (Συμβουλευτική, διαμεσολάβηση, ενημέρωση, συνεργασία με
αστυνομικές αρχές).
2) Κοινωνικό παντοπωλείο.
3) Κοινωνικό φαρμακείο.
4) Κέντρο κοινότητας.
Οι αδυναμίες που καταγράφηκαν για την εξάλειψη του φαινομένου είναι οι εξής:
1) Έλλειψη προσωπικού.
2) Έλλειψη στοχευμένου σχεδιασμού.
3) Διασπορά οικισμών με μεγάλη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους.
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Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο δήμος Χαλκηδόνος λειτούργησε 17 δομές κοινωνικής ένταξης κατά το 2018, οι οποίες ωφέλησαν
συνολικά 2.609 πολίτες. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 4 Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί, 9 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 1 κοινωνικό παντοπωλείο, 1
κοινωνικό φαρμακείο και 1 δομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Ο δήμος Χαλκηδόνος υπέβαλε αναλυτικά στοιχεία για την χρηματοδότηση των έργων και
προγραμμάτων.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Ο δήμος Χαλκηδόνος δεν υπέβαλε προτεινόμενα μέτρα και δράσεις.

Δήμος Ωραιοκάστρου

Πληθυσμός: 38.317 (απογραφή 2011)

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφκαν είναι κατά σειρά η Ανεργία, ο
Κοινωνικός Αποκλεισμός και η Ερήμωση.

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η ανεργία είναι το πιο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στα όρια του δήμου. Το φαινόμενο είναι
ιδιαίτερο έντονο, αν και ο δήμος δεν παρέθεσε συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία. Η παρέμβαση του
δήμου υλοποείται μέσω του γραφείου ευρέσεως εργασίας και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για νέους
και ενήλικες. Στο ίδιο πλαίσιο, διοργανώνονται σεμινάρια ψυχολογικής υποστήριξης αλλά και
ομάδες δημιουργικής απασχόλησης (κεραμική, λέσχη ανάγνωσης, ζωγραφική).
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Το δεύτερο σε σημαντικότητα πρόβλημα, είναι αυτό του κοινωνικού αποκλεισμού. Συγκεκριμένα,
παρατηρείται η αδυναμία πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία σε υπηρεσίες, λόγω έλλειψης
ραμπών. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα ο δήμος προσπαθεί να παρέμβει μέσω κατασκευής ραμπών
στα δημοτικά κτήρια.
Τέλος, το τρίτο πρόβλημα που κατεγράφη από το δήμο είναι η ερήμωση. Το συγκεκριμένο
φαινόμενο παρατηρείται σε όλη την επικράτεια του δήμου, αλλά είναι πιο έντονο στη Δημοτική
Ενότητα Καλλιθέας. Ο δήμος μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια και
στέκι νεολαίας, προσπαθεί να ανασχέσει το φαινόμενο όσο είναι δυνατόν.
Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο δήμος Ωραιοκάστρου το 2018 λειτούργησε 28 δομές κοινωνικής ένταξης, οι οποίες παρείχαν
υπηρεσίες σε συνολικά 3.016 πολίτες. Συγκεκριμένα οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 10
Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 9 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 4 Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 1 κοινωνικό παντοπωλείο και 3 δομές του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Ωραιοκάστρου για τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και ένταξης το
έτος 2018 προήλθε από ίδιους πόρους, από αμιγώς εθνικούς πόρους και από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ).
Συγκεκριμένα, από αμιγώς εθνικούς πόρους αντλήθηκε το ποσό των 502.300,12 ευρώ, ενώ από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 468.898,09 ευρώ.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του δήμου Ωραιοκάστρου αφορούν:
1) Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).
2) Λειτουργία Γηροκομείου.
3) Λειτουργία Κοινωνικού Μαγειρείου.
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4) Δημιουργία χώρου στέγασης κακοποιημένων γυναικών, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και
ανύπαντρων μητέρων.
5) Λειτουργία δημοτικού ιατρείου.
6) Ενδοδημοτική συγκοινωνία.

ΠΕ Κιλκίς

Η περιφερειακή ενότητα Κιλκίς, είναι η μικρότερη σε αριθμό δήμων στην Περιφέρεια, καθώς
αποτελείται από τους δήμους Κιλκίς και Παιονίας. Οι δύο δήμοι για το 2018 είχαν συνολικά 40 δομές
και 6.202 ωφελούμενους. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται όλες τις δομές αναλυτικά και ο
αριθμός των ωφελούμενων πολιτών, για τον κάθε δήμο ξεχωριστά, αλλά και στο σύνολο τους.
Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των προβλημάτων και των χαρακτηριστικών ανά δήμο.
Πίνακας Α.2.4.: Οι δομές της ΠΕ Κιλκίς
Κατηγορίες δομών
Κέντρο Κοινότητας
Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Βοήθεια στο Σπίτι
ΚΑΠΗ
ΚΔΑΠ
ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο
Κοινωνικό Συσσίτιο
Σύνολο

Δομές
1

Κιλκίς
Παιονίας
Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι
1004
1
570

ΠΕ Κιλκίς
Δομές Ωφελ/νοι
2
1574

7

303

5

145

12

448

10

698

1
1

20
25

3
4
4

255
2536
175

1
1
1
20

270
51
150
4152

13
4
5
1
1
1
1
40

953
2536
195
25
270
51
150
6202

20

2050

Πηγή: Επεξεργασία από το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2020
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Δήμος Κιλκίς

Πληθυσμός: 51.926 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου Κιλκίς είναι η Ανεργία, η Ερήμωση και ο
Κοινωνικός Αποκλεισμός.

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η Ανεργία, έχει ενταθεί ιδιαίτερα, καθώς πρόκειται για ένα αγροτικό δήμο, στον οποίο εδρεύουν
δύο βιομηχανικές περιοχές.
Λόγω της οικονομικής κρίσης, πολλά εργοστάσια έχουν κλείσει ή έχουν μεταφερθεί σε γειτονικές
χώρες, ενώ παράλληλα πολλοί αγρότες εγκατέλειψαν τις αγροτικές εργασίες. Απόρροια αυτών είναι
η ανεργία να εκτοξευθεί στα ύψη και να ξεπερνάει το 50%, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του
Εργατικού Κέντρου Κιλκίς.
Ο δήμος Κιλκίς συμμετέχει στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Ερήμωση

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η Ερήμωση είναι ένα φαινόμενο που επιδεινώνεται στον δήμο Κιλκίς, ελλείψει τουριστικής
ανάπτυξης, που θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά και στην διατήρηση των κατοίκων
στις εστίες τους.
Ο δήμος, προς αυτή την κατεύθυνσηαξιοποιεί περιοχές με φυσικές ομορφιές, αρχαιολογικούς
χώρους, επενδύει στον Προσκυνηματικό τουρισμό και υποστηρίζει παράλληλα ενέργειες
προώθησης των τοπικών προϊόντων της περιοχής.

140

Κοινωνικός Αποκλεισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Ο δήμος Κιλκίς υποστήριζε όλο το Νομό, ως προς την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων, αλλά και
την χορήγηση βιβλιαρίων ανασφαλίστων. Έχει συστήσει τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
(Βοήθεια στο Σπίτι-Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων- ορισμός Επιμέρους Σημείου Αναφοράς για την
παρακολούθηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία), το Κέντρο Κοινότητας,
τη Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΚ), το Νομικό Πρόσωπο των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών,
την Επιτροπή Ισότητας των δύο φύλων. Ακόμη, υποστηρίζει την υλοποίηση των Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής κρίσης όπως το ΚΕΑ, το ΤΕΒΑ, το
Επίδομα Στέγασης.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος έχει στελεχωθεί με 3 Ψυχολόγους, 6 Κοινωνικούς Λειτουργούς και 7
Νοσηλευτές.
Η έλλειψη Δομών, είναι η μεγαλύτερη αδυναμία, που οφείλεται στην έλλειψη χορήγησης
απαραίτητων κονδυλίων από το κράτος και που είναι ένα πρόβλημα, που το βιώνουν όσοι
εργάζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο δήμος Κιλκίς λειτούργησε 20 δομές κοινωνικής ένταξης το 2018, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες
συνολικά σε 2.050 πολίτες του δήμου. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 7 Παιδικοί/
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),1 Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) και 10 δομές του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας αντλήθηκε
από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ). Συγκεκριμένα,
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350.000,00 € αντλήθηκαν από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (βλ. Βοήθεια Στο Σπίτι), ενώ από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), αντλήθηκαν 919.317,98 €».

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Ο δήμος φροντίζει οι δημότες να νιώθουν ασφαλείς μέσα από ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας,
που εστιάζει στην αμεσότητα και στην συχνή επικοινωνία και που δεν παρατηρείται στις μεγάλες
πόλεις, άλλα είναι χαρακτηριστικό αυτό των μικρών αστικών περιοχών.
Οι προτάσεις εστιάζονται στη Δημιουργία δομών όπως Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(ΚΗΦΗ), Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας, και στην αντιμετώπιση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.

Δήμος Παιονίας

Πληθυσμός: 28.493 (απογραφή 2011)
Τα πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, όπως καταγράφηκαν, είναι κατά σειρά η Ανεργία, η Χρήση
Ουσιών/ Εξαρτήσεις και ο Αναλφαβητισμός.

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η ανεργία είναι το πλέον σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στον δήμο Παιονίας και τεκμηριώνεται από
τα αρχεία του Κέντρου Κοινότητας και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας
δεδομένου ότι αφορά τους ωφελούμενους των υπηρεσιών. Στα όρια του δήμου υπάρχει άτυπος
καταυλισμός Ρομά, στον οποίο η ανεργία είναι στο 100%.
Ο δήμος φροντίζει για την δημιουργία θέσεων εργασίας, συμμετέχοντας σε προγράμματα
κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς σε άλλα προγράμματα όταν υπάρχει δυνατότητα.
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Επιπρόσθετα, το Κέντρο Κοινότητας έχει προχωρήσει στη δικτύωση και την συνεργασία με
ορισμένες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με στόχο την προώθηση ωφελούμενων στην αγορά
εργασίας. Οι επιχειρήσεις ενημερώνουν το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας για τις διαθέσιμες
θέσεις εργασίας, με στόχο να ενημερωθούν και οι δημότες που επισκέπτονται την υπηρεσία
(γίνονται αναρτήσεις και ενημερώσεις για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, και παρέχεται υποστήριξη
στην συμπλήρωση εγγράφων και στη σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος).

Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Οι υπεύθυνοι της κοινωνικής πολιτικής του δήμου γνωρίζουν για την σοβαρότητα του προβλήματος
από μαρτυρίες υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών, κατοίκων του Δήμου, καθώς και έμμεσα
εμπλεκόμενων ατόμων. Το πρόβλημα αφορά κυρίως κατάχρηση αλκοόλ.
Ο δήμος μέσω του κέντρου κοινότητας έχει προχωρήσει σε ορισμένες συναντήσεις με αρμόδιες
υπηρεσίες ενώ γίνονται ενημερώσεις σε μέλη οικογενειών χρηστών.
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει υποστηρικτικό δίκτυο για τα άτομα που σχετίζονται με τους χρήστες,
ενώ οι πλησιέστερες υπηρεσίες και δομές βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Αναλφαβητισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σύμφωνα με στοιχεία του

Κέντρου Κοινότητας και του Αυτοτελούςς Τμήματος Κοινωνικής

Προστασίας υπάρχουν κατεγγεγραμμένοι 109 δημότες που δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει καμία
εκπαίδευση και 399 που έχουν πάει μέχρι κάποια τάξη του δημοτικού ( από το σύνολο των 1.432
ωφελούμενων). Σύμφωνα με τους υπευθύνους του κέντρου κοινότητας, παρατηρείται συχνά οι
ωφελούμενοι της υπηρεσίας να δυσκολεύονται να κατανοήσουν πληροφορίες, να συμπληρώσουν
έγγραφα, να διαβάσουν ή ακόμα να γράψουν το όνομα τους.
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Υπενθυμίζεται ότι στο Δήμο Παιονίας υπάρχει άτυπος καταυλισμός ΡΟΜΑ, τα μέλη του οποίου δεν
έχουν λάβει καμία εκπαίδευση. Ο αναλφαβητισμός στον πληθυσμό αυτό εντοπίζεται σε όλες τις
ηλικίες (ενήλικες - παιδιά). Επίσης κομμάτι του πληθυσμού του Δήμου Παιονίας αποτελούν
ομογενείς – παλλινοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι περισσότεροι εκ των οποίων αν
και έχουν λάβει πλήρη εκπαίδευση στον τόπο από όπου ήρθαν, παρουσιάζουν αδυναμία σε πολλά
επίπεδα στην χρήση της ελληνικής γλώσσας. Τέλος, στον Δήμο υπάρχουν και αρκετοί οικονομικοί
μετανάστες (κυρίως αλβανικής καταγωγής).
Σε αυτό το πλαίσιο έχει ιδιαίτερη σημασία η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, το οποίο
ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Το 2018 στο δήμο Παιονίας λειτούργησαν 20 δομές κοινωνικής ένταξης οι οποίες παρείχαν
υπηρεσίες συνολικά σε 4.152 πολίτες του δήμου. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 5
Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 4 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 4 Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),1 κοινωνικό παντοπωλείο, 1 κοινωνικό φαρμακείο, 1
κοινωνικό συσσίτιο και 3 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Παιονίας για τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και ένταξης το έτος
2018 αντλήθηκε από ίδιους πόρους, από αμιγώς εθνικούς πόρους και από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ).
Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου, το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτήθηκε το 2018 με 33.696,00
ευρώ από το ΠΕΠ ΠΚΜ. Από το ίδιο πρόγραμμα, χρηματοδοτήθηκαν τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) με 229.243,61€. Τέλος, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτήθηκε
μέσω εθνικών πόρων με το ποσό των 300.266,56€.
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Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Πρόταση του δήμου είναι η δημιουργία δομής σχετικά με την πρόληψη, την απεξάρτηση, την
υποστήριξη της οικογένειας του χρήστη και του ίδιου.
Επίσης, όσον αφορά το πρόβλημα του αναλφαβητισμού, πέρα από την λειτουργία του Σχολείου
Δεύτερης Ευκαιρίας, κρίνεται αναγκαία η οργανωμένη παρέμβαση στον τοπικό πληθυσμό Ρομά.
Τέλος, επισημάνθηκε η έλλειψη συγκοινωνίας σε απομακρυσμένες περιοχές καθώς αρκετοί πολίτες
δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου.

ΠΕ Πέλλας
Στην ΠΕ Πέλλας, στο σύνολο των τεσσάρων (4) δήμων λειτούργησαν 111 δομές, οι οποίες για το
2018 εξυπηρέτησαν συνολικά 16.572 πολίτες. Οι περισσότερες δομές σε αριθμό (41) ήταν οι
παιδικοί/ βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενώ 30 ήταν οι δομές των ΚΑΠΗ και 22 δομές «Βοήθεια στο
σπίτι». Όσο αφορά τους αριθμούς των ωφελούμενων, τα κεντρά κοινότητας εξυπηρέτησαν 4.512
άτομα συνολικά, τα ΚΑΠΗ 8.105 ηλικιωμένους και το «Βοήθεια στο Σπίτι» 1.835 άτομα. Αξίζει να
σημειωθεί ότι σε όλους τους δήμους λειτούργησαν το 2018 δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, ενώ ως
σημαντικό πρόβλημα κατάγραφεται η έλλειψη κοινωνικού παντοπωλείου και φαρμακείου από
όλους της δήμους της περιφερειακής ενότητας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δομές και
οι ωφελούμενοι για το 2018 στην ΠΕ Πέλλας.
Πίνακας Α.2.5: Οι δομές της ΠΕ Πέλλας
Κατηγορίες δομών
Κέντρο Κοινότητας
Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Βοήθεια στο Σπίτι
ΚΑΠΗ
ΚΗΦΗ
ΚΔΑΠ
ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
Κοινωνικό Συσσίτιο
Συβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας
Σύνολο

Αλμωπίας
Έδεσσας
Πέλλας
Δομές
Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι
1
2554
1
335
1
923

Σκύδρας
Δομές Ωφελ/νοι
1
700

ΠΕ Πέλλας
Δομές Ωφελ/νοι
4
4512

10

234

6

434

18

521

7

200

41

1389

5
2

430
165

922
3000

4
7

233
2690

90
22

250
2250
25
180
30

10
20

1
1

3
1
1
2
1

4
1

180
25

1

79

1

100

1
55

68
5639

21

4002

22
30
1
8
3
1
1
111

1835
8105
25
529
77
100
68
16572

20

3495

15

3504
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Δήμος Αλμωπίας

Πληθυσμός: 27.556 (απογραφή 2011)

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου Αλμωπίας είναι η Ανεργία, η Οικονομική
Ανέχεια και ο Κοινωνικός Αποκλεισμός.

Ανεργία & Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σύμφωνα με στοιχεία του δήμου Αλμωπίας, υπάρχουν 2.300 εγγεγραμμένοι άνεργοι άνδρες και
γυναίκες για το 2018.

Ο Δήμος συμμετέχει στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας,

και

συνδιοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες με τον ΟΑΕΔ.
Ολοένα και περισσότεροι πολίτες ζητούν στήριξη μέσω των κοινωνικών επιδομάτων. Ο Δήμος
συμμετέχει στα προγράμματα για :
1.

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

2.

Επίδομα Στέγασης.

3.

ΤΕΒΑ.

4.

Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος (60 πολίτες).

5.

Δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη (300 πολίτες).
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Κοινωνικός Αποκλεισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Αναφορικά με την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ γίνεται με δυσκολία γιατί δεν συνεργάζονται εύκολα
με την Κοινωνική Υπηρεσία. Εντούτοις, ο Δήμος έχει οργανώσει ενημερωτικές συναντήσεις για την
κοινωνική τους ένταξη.
Το γραφείο κοινωνικής προστασίας σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό και την ψυχολόγο
μεριμνά για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, εγκατάλειψη ανηλίκου κ.α. Επίσης, υποστηρίζει
τις πρωτοβουλίες για την εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού σε Ρομά, ενώ πραγματοποιούνται
ενημερώσεις για κοινωνικά θέματα, καθώς και δράσεις εθελοντισμού και δια βίου μάθησης.
Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Το 2018, στο δήμος Αλμωπίας λειτούργησαν 20 δομές οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε συνολικά
3.495 πολίτες. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 10 Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 2
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ),1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ), καθώς και 5
δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μεριμνάς του 2018
αντλήθηκε τόσο από αμιγώς εθνικούς πόρους όσο και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (ΠΕΠ). Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (βλ. πρόγραμμα
«Κοινωνική Υπηρεσία») για το έτος 2018 ανήλθε σε 1.280,90 € ενώ από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας αντλήθηκαν 40.567,00€ για το Κέντρο
Κοινότητας.
Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Από το Δήμο επισημάνθηκε η έλλειψη χρηματοδότησης προγραμμάτων καταπολέμησης της
ανεργίας-φτώχειας από την Κεντρική Διοίκηση.
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Δήμος Έδεσσας

Πληθυσμός: 28.814 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που κατεγράφησαν είναι η Ανεργία και η Οικονομική
Ανέχεια.

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η αδυναμία πρόσβασης στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα έντονη με συνέπεια την ομαδική φυγή
των νέων σε μεγάλα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας. Οι υπεύθυνοι του
δήμου θεωρούν ότι λύσεις σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να δώσουν μόνο πολιτικές της κεντρικής
διοίκησης.
Η οικονομική ανέχεια είναι δε άμεσα συνυφασμένη με την ανεργία. Αντίστοιχα τα προγράμματα του
ΟΑΕΔ στα οποία παρεπέμπονται οι πολίτες δεν μπορούν να επιλύσουν το εν λόγω πρόβλημα

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Έδεσσας, το 2018, λειτούργησαν 15 δομές οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε συνολικά
3.504 πολίτες του δήμου. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 6 Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί, 1 Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 1 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), 1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 1 Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ), καθώς και 3 δομές του προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι».
Στα όρια του δήμου Έδεσσας λειτουργεί και το Παραγωγικό Εργαστήριο ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
«Περίτεχνο», το οποίο το 2018 είχε συνολικά 10 ωφελούμενους.
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Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Έδεσσας για τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και ένταξης το έτος
2018 αντλήθηκε τόσο από αμιγώς εθνικούς πόρους όσο και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας.
Από τα στοιχεία του Δήμου προκύπτει ότι το 2018 από αμιγώς εθνικούς πόρους χρηματοδοτήθηκε
το τμήμα κοινωνικής προστασίας με το ποσό των 55.745,26 ευρώ.
Το κέντρο κοινότητας χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ ΠΚΜ με 33.034,30 ευρώ, όπως και οι παιδικοί
σταθμοί με

162.417,70 ευρώ (με 14.994 ευρώ

χρηματοδοτήθηκε

από

το Ε.Π. Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση η δημιουργία νέου τμήματος παιδικού
σταθμού).
Τέλος, η λειτουργία των δομών ΚΑΠΗ χρηματοδοτήθηκε με 35.450 ευρώ μέσω τροφείων και
συνδρομής των μελών.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Υπάρχει ανάγκη πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού για τις δομές κοινωνικής ένταξης, όπως
διατροφολόγος και λογοθεραπευτής.

Δήμος Πέλλας

Πληθυσμός: 63.122 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που κατεγράφησαν είναι η Οικονομική Ανέχεια, η
Έλλειψη Υποδομών και η Ανεργία.
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Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σύμφωνα με το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 120 άτομα έχουν καταγραφεί ότι ζουν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας. Επίσης, 180 άτομα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη.
Ο δήμος Πέλλας παρεμβαίνει μέσω της διανομής τροφίμων και συγκεκριμένα μέσω της σύμπραξης
του ΤΕΒΑ που συντονίζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπρόσθετα, γίνεται και διανομή
τροφίμων και αναγκαίων υλικών από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, τα οποία προέρχονται
κυρίως από πράξεις αλληλεγγύης και εθελοντισμού.
Επισημαίνεται ότι δεν επαρκούν τα ως άνω για τις μόνιμες ανάγκες των δικαιούχων.

Έλλειψη Υποδομών

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Βασική έλλειψη είναι οι κοινωνικές δομέες για τους ηλικιωμένους όπως τα Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Οίκος Ευγηρίας.

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Με βάση τις αιτήσεις Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης παρατηρείται μεγάλη αυξηση της
ανεργίας στις γυναίκες. Από τα δηλωθέντα στοιχεία για το 2017 είχαν καταγραφεί 4.900 άνεργοι
στον δήμο Πέλλας, ενώ το 2018 6.400 άνεργοι.
Ο δήμος Πέλλας προσπαθεί να συμβάλλει μέσω της αναβάθμισης των κοινωνικών δομών και σε
συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και με τη συμμετοχή στα προγράμματά του, που όμως είναι περιορισμένης
χρονικής διάρκειας.
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Κοινωνικές δομές /Υπηρεσίες
Στο δήμο Πέλλας το 2018 λειτούργησαν 55 δομές, , οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε συνολικά 5.639
πολίτες. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 18 Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 20 Κέντρα
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 4 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),
1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ), καθώς και 10 δομές του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Σχετικά με την χρηματοδότηση του δήμου Πέλλας για το 2018, από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους
αντλήθηκαν συνολικά 3.097,265 ευρώ ς. Επίσης, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)
χρηματοδότησε την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας με 57.478,56 € και το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ με
137.500 €.
Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
H πρόταση του δήμου Πέλλας αφορά την ενίσχυση των υποδομών με εξειδικευμένους υπαλλήλους
και κατάλληλο εξοπλισμό. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία «ενιαίας ηλεκτρονικής καρτέλας» για
τους ωφελούμενους στην οποία θα καταχωρούνται τα σχετικά στοιχεία.

Δήμος Σκύδρας
Πληθυσμός: 20.188 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που κατεγράφησαν είναι η Ανεργία, η Οικονομική
Ανέχεια και η Έλλειψη Υποδομών.
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Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Ο δήμος Σκύδρας παρουσίαζε έντονη εμπορική δραστηριότητα, λόγω της αυξημένης παραγωγής
ροδάκινων και των εργοστασίων μεταποίησης. Λόγω της κρίσης, κατεγράφησαν σημαντικές
μειώσεις στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και στην εργοστασιακή παραγωγή, με άμεσο
αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας.

Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Ο αριθμός των πολιτών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους
ολοένα και πληθαίνει. Τα φαινόμενα απλήρωτων λογαριασμών σε ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΗ,
Εφορία κ.α. είναι πλέον πολύ συχνά, σύμφωνα με τον Δήμο.
Έτσι, ο Δήμος έλαβε την υπ’ αριθμό 20/2017 απόφαση του ΔΣ προκειμένου να επέλθει μείωση
δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) Κ.Δ.Κ.
και ειδικότερα του άρθρου 202 παρ. 2, ο Δήμος τους ενισχύει, ύστερα από αίτηση , με έκτακτη

οικονομική ενίσχυση, ύστερα από απόφαση του ΔΣ Οι υπηρεσίες του Δήμου πραγματοποιούν
ατομικές συνεδρίες για την ψυχολογική υποστήριξή τους και αν χρειάζεται γίνεται παραπομπή
τους σε άλλες δομές. Περαιτέρω οι υπηρεσίες μεσολαβούν προκειμένου να ενταχθούν (όσοι το
χρειάζονται) στο συσσίτιο της εκκλησίας, το οποίο, ανά περιόδους, ενισχύεται οικονομικά και από
το Δήμο.

Έλλειψη Υποδομών

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Στον Δήμο δεν λειτουργεί κανένα ίδρυμα που να μπορεί να υποστηρίξει ευάλωτες ομάδες. Αυτό
οδηγεί στην παραπομπή σχετικών περιπτώσεων σε άλλους όμορους ή κοντινούς δήμους, ώστε να
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μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Η μοναδική Κοινωνική Λειτουργός που υπηρετεί στο
δήμο είναι αδύνατον να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις διαφορετικές περιπτώσεις που προκύπτουν
κάθε φορά.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Κιλκίς λειτούργησαν 20 δομές κοινωνικής ένταξης το 2018, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες
συνολικά σε 2.050 πολίτες του δήμου. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 7 Παιδικοί/
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),1 Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) και 10 δομές του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Σχετικά με την χρηματοδότηση του δήμου Σκύδρας για το 2018, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Κεντρικής Μακεδονίας αντλήθηκε χρηματοδότηση ύψους 35.657,92 € για το
Κέντρο Κοινότητας.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις από το Δήμο αφορούν:
1. Βελτίωση των υποδομών.
2. Άμεση δρομολόγηση προσλήψεων κοινωνικών επιστημόνων προκειμένου να στηρίξουν τους
ωφελούμενους οι οποίοι αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο.
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ΠΕ Πιερίας
Στην ΠΕ Πιερίας, και στους τρεις δήμους της, λειτούργησαν το 2018 συνολικά 158 δομές. Από αυτές
τις δομές εξυπηρετήθηκαν συνολικά 8.468 πολίτες. Οι περισσότερες δομές σε αριθμό ήταν οι
παιδικοί/ βρεφονηπιακοί σταθμοί (18), και ακολουθούν τα τα ΚΑΠΗ και το πρόγραμμα «Βοήθεια
στο Σπίτι» από 15. Όσον αφορά τους ωφελούμενους, τα κεντρά κοινότητας εξυπηρέτησαν 2.836
άτομα συνολικά, τα ΚΑΠΗ 3.163 ηλικιωμένους και το «Βοήθεια στο Σπίτι» 1.170 άτομα. Στο δήμο
Κατερίνης λειτούργησε το 2018 κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών, με συνολικά 140
ωφελούμενες γυναίκες.

Πίνακας Α.2.6: Οι δομές της ΠΕ Πιερίας
Κατηγορίες δομών
Κέντρο Κοινότητας
Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Βοήθεια στο Σπίτι
ΚΑΠΗ
ΚΗΦΗ
ΚΔΑΠ
ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
Σύνολο

Δίου-Ολύμπου
Κατερίνης
Πύδνας Κολινδρού
ΠΕ Πιερίας
Δομές
Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές
Ωφελ/νοι
1
337
1
1700
1
799
3
2836
2

66

13

690

3

140

18

896

3
5

176
947

8
5
1
1
1
1
31

662
1352
21
29
39
140
4633

4
5

332
864

3

174

16

2309

15
15
1
4
1
1
58

1170
3163
21
203
39
140
8468

11

1526

Πηγή: Επεξεργασία από το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2020
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Δήμος Δίου - Ολύμπου

Πληθυσμός: 25.668 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που κατεγράφησαν στο δήμο Δίου - Ολύμπου, είναι κατά
σειρά η Ανεργία, η Έμφυλη/ ενδοοικογενειακή Βία και η Χρήση Ουσιών/ εξαρτήσεις.

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, ο δήμος παρεμβαίνει μέσα από δράσεις
συμβουλευτικής και υποστήριξης ανέργων, όπως η σύνταξη βιογραφικού, η ενημέρωση για
επιδόματα δικαιούχων και η διασύνδεση με υπηρεσίες προώθησης στην αγορά εργασίας.
Το δεύτερο πιο σημαντικό πρόβλημα που καταγράφηκε είναι η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.
Οι υπεύθυνοι της κοινωνικής πολιτικής του δήμου ανέφεραν ότι λόγω της ανεργίας υπάρχει
οικονομική ανέχεια και εμφανίζονται αρκετά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο δήμος
παρεμβαίνει μέσω παροχής συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης, της ενημέρωσης και της
διασύνδεσης με εξειδικευμένες δομές.
Σημαντικό για τους πολίτες του δήμου είναι η χρήση ουσιών και των εξαρτήσεων. Σύμφωνα με τους
υπεύθυνους του δήμου υπάρχουν πολλά περιστατικά χρήσης ουσιών, ενώ εμφανίζονται και άλλες
ψυχιατρικές παθήσεις. Ο δήμος συνεργάζεται με την κινητή μονάδα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας,
και γίνεται παραπομπή σε άλλες δομές. Επιπρόσθετα, παρέχεται και συμβουλευτική υποστήριξη
των οικογενειών των χρηστών ουσιών.

Κοινωνικές δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Δίου – Ολύμπου το 2018 λειτούργησαν 11 δομές, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε
συνολικά 1.526 ωφελούμενους. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 2 Παιδικοί Σταθμοί, 5
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και 3 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι».
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Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του δήμου Δίου-Ολύμπου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και
μεριμνάς το έτος 2018 αντλήθηκε τόσο από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους όσο και από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας.
Η χρηματοδότηση από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το έτος
2018 ανήλθε σε 185.844,35 €. Το ΠΕΠ ΚΜ για την ίδια χρονιά κάλυψε το κόστος των δύο παιδικών
σταθμών με ποσό 116.501,73 ευρώ, ενώ από το ίδιο πρόγραμμα καλύφθηκε και το κόστος
λειτουργίας του κέντρου κοινότητας με το ποσό των 33.696 ευρώ.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Η πρόταση του δήμου αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών κεντρικά για την αντιμετώπιση της
ανεργίας. Όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου, η πρόταση του δήμου αφορά τη
βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και την αύξηση του προσωπικού των εν λόγω υπηρεσιών.

Δήμος Κατερίνης

Πληθυσμός: 85.851 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που κατεγράφησαν είναι η Ανεργία και

ο

Αναλφαβητισμός.

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σύμφωνα με στοιχεία του δήμου, 6.480 άτομα αποτελούν τις ευπαθείς ομάδες. Από αυτά, 4.378
είναι άνεργα, εκ των οποίων 2.318 είναι γυναίκες και 2.060 είναι οι άντρες. Το 67,56% του
πληθυσμού είναι χωρίς εργασία.
Τα προβλήματα που καταγράφηκαν είναι:
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-

Υποστελέχωση και μειωμένη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών.

Κατακερματισμός των κοινωνικών υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα.

Αναλφαβητισμός
Υφιστάμενη Κατάσταση
Σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου Κατερίνης:
- 207 άντρες και 248 γυναίκες δηλώνουν αναλφάβητοι.
- 1.189 άντρες και 835 γυναίκες δηλώνουν απόφοιτοι δημοτικού.
- 1.214 άντρες και 799 γυναίκες αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο.
- 1.587 άντρες και 1.476 γυναίκες αποφοίτησαν από το Λύκειο.
- 130 άντρες και 224 γυναίκες αποφοίτησαν από το ΙΕΚ.
- 143 άντρες και 158 γυναίκες απόφοιτοι ΤΕΙ.
- 153 άντρες και 330 γυναίκες απόφοιτοι ΑΕΙ.

Πολιτικές Παρέμβασης
Η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού μπορεί να είναι αποτελεσματική, αν περιλαμβάνει μέτρα
ολιστικού χαρακτήρα και ενοποιημένων στρατηγικών.
Επιβάλλεται η παρουσία ψυχολόγων, κοινωνιολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, ενώ
η ύπαρξη εσπερινών σχολείων σε μια περιοχή αποτελεί ανασχετικό παράγοντα της σχολικής
διαρροής.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο δήμος Κατερίνης για το 2018 είχε υπό την επίβλεψη του την λειτουργία 31, οι οποίες παρείχαν
υπηρεσίες σε συνολικά 4.633 ωφελούμενους. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 13
Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 5 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 1 Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με
Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ),1 κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών, καθώς και 8 δομές του
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προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Επίσης λειτούργησε ένα Συμβουλευτικό Κέντρο για την
εξυπηρέτηση 150 περίπου γυναικών, θυμάτων οποιασδήποτε μορφής βίας ή διάκρισης.
Τέλος, στο πλαίσιο της Διανομής Τροφίμων – ΤΕΒΑ, εξυπηρετήθηκαν 4.882 ωφελούμενοι.

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του δήμου Κατερίνης για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας
αντλήθηκε από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και
το ΤΕΒΑ. Συγκεκριμένα, 520.200,00 € αντλήθηκαν από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (βλ. Βοήθεια Στο
Σπίτι).
Από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), αντλήθηκαν 1.389.000 €, τα οποία
αξιοποιήθηκαν για την λειτουργία των δομών «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.)» και «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ),
«Συμβουλευτικό Κέντρο» , Παιδικοί Σταθμοί και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(ΚΗΦΗ).
Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση (ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) αντλήθηκαν 480.000 € για την λειτουργία των δομών «Παιδικοί Σταθμοί»,
«ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» και «ΚΔΑΠ».
Τέλος, 820.000,00 € αντληθήκαν από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
για την παροχή επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής. Ο Δήμος Κατερίνης είναι επικεφαλήςΕταίρος Δικαιούχος της Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Πιερίας.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι παρακάτω δράσεις, κατά το Δήμο, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των δομών και των υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης:
- Η δημιουργία νέου βρεφικού σταθμού, δυναμικότητας τουλάχιστον 40 βρεφών (εκτιμώμενο
κόστος δημιουργίας: 50.000 € και εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας: 170.000 €).
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- Η ηλεκτρονική υποβολή παραπόνων/ προτάσεων από τους δημότες για την καταγραφή τους και
σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής (εκτιμώμενο ετήσιο κόστος: 2.000€).
- Προσλήψεις προσωπικού για τους παιδικούς σταθμούς (εκτιμώμενο ετήσιο κόστος: 250.000€).
- Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού (εκτιμώμενο κόστος: 100.000€).

Δήμος Πύδνας - Κολινδρού

Πληθυσμός: 15.179 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Ερήμωση, η
Οικονομική Ανέχεια και η Έλλειψη Υποδομών.

Ερήμωση

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η Ερήμωση είναι απότοκο της ανεργίας, καθώς οι πολίτες αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλες
περιοχές για να καλύψουν τα προς το ζην. Η ερήμωση παρατηρείται κυρίως στους ημιορεινούς και
στους πιο απομακρυσμένους από το κέντρο του δήμου οικισμούς, όπου συγκεντρώνονται και τα
μεγαλύτερα ποσοστά ηλικιωμένων πολιτών.
Ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού συμμετέχει στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, (80 θέσεις για
το 2018, 73 θέσεις για το έτος 2017) ώστε να απασχολήσει τους άνεργους πολίτες του δήμου, με
σκοπό να παραμείνουν στην περιοχή. Επίσης, μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων για τους
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου, δίνεται η ευκαιρία σε άνεργες μητέρες που
θέλουν να εργαστούν να μπορούν να ψάξουν ευκολότερα για δουλειά. Τέλος, με τη λειτουργία του
Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», το οποίο εξυπηρετεί τους ηλικιωμένους πολίτες και τα Α.Μ.Ε.Α.
κατ' οίκον , δίνεται η ευκαιρία στους ωφελούμενους των προγραμμάτων να παραμείνουν στις οικίες
τους.
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Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η Οικονομική Ανέχεια προκύπτει από τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης ασθενούς οικονομικά
πληθυσμού της περιοχής (9.846 εκ των 15.179). Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανέρχεται μόλις
σε 5.333 άτομα εκ των οποίων 4.362 είναι εργαζόμενοι και 971 άνεργοι. Από τους 4.362
εργαζόμενους, οι 1.697 απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, 749 στο δευτερογενή και 1.916 στον
τριτογενή τομέα. Ο ενεργός πληθυσμός δηλαδή είναι σε μεγάλο ποσοστό αγροτικός, γεγονός που
σημαίνει ότι τα εισοδήματα είναι χαμηλά. Έχουν εγκριθεί 450 αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης. Επίσης, υπάρχουν 9 άστεγοι από την Κοινωνική Υπηρεσία και πλήθος ανασφάλιστων
πολιτών.
Μέσω του Κέντρου Κοινότητας παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν και να
λάβουν κάποια χρηματική συνδρομή από τα ισχύοντα προγράμματα. Επιπλέον, μέσω της
συμμετοχής του στην Σύμπραξη της Π.Ε. Πιερίας για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού προσπαθεί να ενισχύσει σε είδος τις άπορες οικογένειες που λαμβάνουν το Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης.
Περαιτέρω, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις του δήμου δωρεάν, όσον
αφορά την πρόληψη της υγείας (μέτρηση οστικής πυκνότητας, εξέταση μαστογραφίας) και την
παρακολούθηση εκαπιδευτικών ημερίδων.

Έλλειψη Υποδομών

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σημαντικό πρόβλημα είναι η δύσκολη προσβασιμότητα ελλείψει υποδομών. Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού απέχει από το πιο μακρινό σημείο του, το Λιβάδι Κολινδρού, ως την Κατερίνη 36 λεπτά
με την συγκοινωνία. Το ίδιο δύσκολη και χρονοβόρα είναι η μετακίνηση εντός δήμου (31 λεπτά
Μικρή Μηλία - Αιγίνιο, 30 λεπτά Ρυάκια - Αιγίνιο), λόγω ανυπαρξίας υποδομών δημοτικής
συγκοινωνίας. Η δυσκολία στις μετακινήσεις, η συρρίκνωση της δυναμικότητας των υπηρεσιών
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(Τράπεζες, ΙΚΑ, Εφορία, Κέντρο Υγείας) και η συγκέντρωση τους στο Αιγίνιο ως κέντρο του δήμου ή
στην Κατερίνη, δυσχεραίνει πολύ τη ζωή των πολιτών και ανεβάζει το κόστος ζωής τους.
Για την άμβλυνση του φαινομένου, ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού λειτουργεί 4 Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών, ένα για κάθε Δημοτική Ενότητα, καθώς και το Κέντρο Κοινότητας που στεγάζεται στο
Αιγίνιο, μέσω των οποίων οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν για κάποια διοικητικά και
κοινωνικής φύσεως θέματα χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν στο κέντρο της Περιφερειακής
Ενότητας. Επίσης, οι ηλικιωμένοι πολίτες του δήμου έχουν τη δυνατότητα με την εγγραφή τους στο
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» να λαμβάνουν υπηρεσίες κατ' οίκον αλλά και να εξυπηρετούνται
από το προσωπικό σε διάφορες γραφειοκρατικές τους διαδικασίες, χωρίς να χρειαστεί οι ίδιοι να
μετακινηθούν.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Πύδνας – Κολινδρού λειτούργησαν 16 δομές το 2018, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε
συνολικά 2.309 πολίτες. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 3 Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί, 5 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 3 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ) και 4 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (βλ. πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι») για το έτος
2018 ανήλθε σε 298.582,63 €, ενώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κεντρικής
Μακεδονίας προήλθαν συνολικά 664.457,93 €, τα οποία κατανεμήθηκαν ως εξής: 52.259,45 € στο
Κέντρο Κοινότητας, 252.354,19 € για Παιδικούς Σταθμούς και 298.438,30 € στα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δομών και των υπηρεσιών
είναι οι εξής:
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- Δράσεις που αφορούν την πρόληψη της υγείας και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών με
στελέχωση της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου με ιατρό γενικής ιατρικής ή ψυχίατρο. Το ετήσιο
κόστος κυμαίνεται περίπου στα 15.000 €.
- Η επαρκής στελέχωση ιατρικού προσωπικού: Από την 1-9-2019 μετά την ένταξη του
προγράμματος Β.Σ.Σ., όπου υπηρετεί νοσηλευτικό προσωπικό, υφίσταται

έλλειψη ιατρικού

προσωπικού.
- Η πρόσληψη προσωπικού ειδικών επιστημόνων (διατροφολόγος – μουσικός – γυμναστής –
παιδίατρος), σύμφωνα με τα νέα πρότυπα κανονισμών λειτουργίας των βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθμών.
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ΠΕ Σερρών
Η ΠΕ Σερρών αποτελείται από 7 δήμους, στους οποίους λειτούργησαν το 2018, 163 δομές, από τις
οποίες εξυπηρετήθηκαν συνολικά 25.988 πολίτες. Οι περισσότερες δομές σε αριθμό ήταν τα ΚΑΠΗ
(54 συνολικά) και οι παιδικοί/ βρεφονηπιακοί σταθμοί (45), ενώ το «Βοήθεια στο σπίτι» είχε σύνολο
29 δομές. Όσο αφορά τους αριθμούς των ωφελούμενων, τα κεντρά κοινότητας20 εξυπηρέτησαν
συνολικά 3.509 άτομα, τα ΚΑΠΗ 14.164 ηλικιωμένους, οι παιδικοί σταθμού 4.507 και το «Βοήθεια
στο Σπίτι» 2.294 άτομα..

Πίνακας Α.2.7. Οι δομές της ΠΕ Σερρών
Κατηγορίες δομών
Κέντρο Κοινότητας
Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Βοήθεια στο Σπίτι
ΚΑΠΗ
ΚΔΑΠ
ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο
Κοινωνικό Συσσίτιο
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
Σύνολο

Αμφίπολης
Βισαλτίας
Εμμ. Παππά
Ηρακλείας
Νέας Ζίχνης
Σερρών
Σιντίκης
Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι
1
275
1
564
1
417
1
254
1
1725
1
274

ΠΕ Σερρών
Δομές Ωφελ/νοι
6
3509

3

29

5

140

6

86

4

78

6

110

13

415

8

140

45

4507

4

205

95
1267

3
9
6
1

263
550
187
19

3
7
4

370
250
105

8
7

650
300

39

403
187
279
24
189
130

3
15

1

5
10
8
1
1
1

3
6
2

308
1300
32

1

40

32

1627

25

1
1
1
33

144
122
204
3600

20

2054

29
54
21
3
1
2
1
1
163

2294
14164
642
83
189
274
122
204
25988

8

273

2012

24

1514

21

1089

Πηγή: Επεξεργασία από το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2020

Δήμος Αμφίπολης

Πληθυσμός: 9.182 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι η Ανεργία, η Ερήμωση και η
Οικονομική Ανέχεια

20

Στο δήμο Αμφίπολης το κέντρο κοινότητας ξεκίνησε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2019.
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Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Τα τρία ως άνω προβλήματα είναι έντονα στο Δήμο Αμφίπολης, ενώ επιπρόσθετα μπορεί να
αναφερθεί και ο κοινωνικός αποκλεισμός για τους ηλικιωμένους, που αποτελούν ένα σημαντικό
μέρος του τοπικού πληθυσμού.
Σημαντικό πρόβλημα για τον τοπικό πληθυσμό είναι μεγάλη η απόσταση από τις βασικές υπηρεσίες
της περιφερειακής ενότητας (ΟΑΕΔ, Πρόνοια κ.α), οι οποίες βρίσκονται κυρίως στις Σέρρες (η έκταση
του Δήμου 414,3 τετραγ. χλμ).

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο Δήμο Αμφίπολης, το 2018, λειτούργησαν 8 δομές, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε συνολικά
273 πολίτες. Οι δομές αυτές ήταν: 3 Παιδικοί Σταθμοί, 1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ) και 4 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Το κέντρο κοινότητας του δήμου
Αμφίπολης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2019.

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας του 2018
αντλήθηκε από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
Συγκεκριμένα, από στοιχεία του δήμου για το 2018, 307.165,87 € αντλήθηκαν από Αμιγώς Εθνικούς
Πόρους (βλ. Βοήθεια Στο Σπίτι), ενώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ),
αντλήθηκαν 26.600,20 € και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση αντλήθηκαν 6.650,05 €.
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Δήμος Βισαλτίας

Πληθυσμός: 20.030 (απογραφή 2011)

Τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου είναι η Οικονομική Ανέχεια, ενώ
ακολουθούν η Ανεργία και η Έλλειψη Υποδομών.

Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος λειτουργούν δομές που υποδέχονται οικονομικά
ασθενείς πολίτες του δήμου, αναζητούντες εργασία και παρέχεται δωρεάν σίτιση για τις οικογένειές
τους. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Βισαλτίας σύστησε το 2017 το Κέντρο Κοινότητας, ενώ από το 2015 η
Κοινωφελής Επιχείρηση διανέμει τρόφιμα και είδη βασικής υλικής συνδρομής μέσω του
προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας για απόρους (ΤΕΒΑ). Στο Κέντρο Κοινότητας, κατά τα έτη
2017 – 2018, καταγράφηκαν 611 αιτήματα για χορήγηση του επιδόματος ΚΕΑ και παροχών ΤΕΒΑ.
Παράλληλα, οι δομές «Βοήθεια Στο Σπίτι» δρουν υποστηρικτικά μέσω δικτύωσης με άλλους φορείς
(π.χ. εκκλησία, φιλόπτωχο ταμείο κ.ά.) με στόχο την υποστήριξη ατόμων που βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση και ζουν σε κατάσταση ένδειας.

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Διαφαίνεται μια γενικότερη τάση μετακίνησης του νεότερου πληθυσμού προς τις μεγάλες πόλεις
και τις πόλεις του εξωτερικού για εργασία. Επίσης, καθημερινά δημότες προσέρχονται στις δομές
ζητώντας πληροφορίες για εργασία.
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Το Κέντρο Κοινότητας παρέχει εργασιακή συμβουλευτική υποστήριξη για εύρεση εργασίας (σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, ενημέρωση για τα σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας προκειμένου να αποκτήσουν βασική εκπαίδευση και να βοηθηθούν στην ένταξή τους
στην αγορά εργασίας). Επίσης, μέσω των πέντε δομών «Βοήθεια Στο Σπίτι», των δομών «Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με
Αναπηρίες (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ)», και «Παιδικός Σταθμός», που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», δίνεται η δυνατότητα σε άνεργους γονείς αλλά και στο
υποστηρικτικό περιβάλλον ηλικιωμένων και ΑμεΑ να επανέλθουν στην αγορά εργασίας.

Έλλειψη Υποδομών

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Ο δήμος ενδεικτικά αναφέρει ποικίλες ελλείψεις σε επίπεδο υποδομών όπως η έλλειψη δημόσιου
γηροκομείου, δεν γίνονται οργανωμένα συσσίτια σε όλο το διοικητικό εύρος του Δήμου Βισαλτίας,
η υποστελέχωση του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, η μη χαρτογράφηση των μειονεκτούντων
ατόμων, και η ύπαρξη ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων υπηρεσιών
υγείας και πρόνοιας.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Βισαλτίας, λειτούργησαν 32 δομές το 2018, που παρείχαν υπηρεσίες σε συνολικά 1.627
ωφελούμενους. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 5 Παιδικοί21/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί,
10 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)22, 8 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ), 1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), 1
κοινωνικό παντοπωλείο, 1 κοινωνικό φαρμακείο και 5 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι».

21

Ο Δήμος απασχολεί σε κάθε παιδικό σταθμό απασχολεί 1 βρεφονηπιοκόμο, 1 μάγειρα και 1 καθαριστή, ενώ έχει εξωτερική
συνεργασία με παιδίατρο.
22 Στα Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) απασχολούνται 1 κοινωνικός λειτουργός, 1 βοηθός νοσοκόμας, και
1 φυσικοθεραπευτής.
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Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μεριμνάς του 2018
αντλήθηκε από αμιγώς εθνικούς πόρους , από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)
Κεντρικής Μακεδονίας και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΑΝΑΔ - ΕΔΒΜ). Σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου, η
χρηματοδότηση από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους, για το έτος 2018 ανήλθε σε 375.000,00 € (βλ.
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι») και 81.250,00 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για τα
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).
Από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) αντλήθηκαν συνολικά 318.000,00 € και από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
(ΕΠΑΝΑΔ - ΕΔΒΜ) άλλα 208.539,87 €.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν:
α) Πρόσληψη επιπλέον ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού( νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές
κ.α.).
β) Επιπλέον μεταφορικά μέσα για το προσωπικό.
γ) Όχημα και οδηγός για την μεταφορά ωφελούμενων με κινητικά προβλήματα.
δ) Ταμείο για την ενίσχυση και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ευπαθών ομάδων.
ε) Προμήθεια εξειδικευμένου ιατρικού υλικού (π.χ. απινιδωτές).
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Δήμος Εμμανουήλ Παππά
Πληθυσμός: 14.664 (απογραφή 2011)
Στο δήμο Εμμανουήλ Παππά, ως τα πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα καταγράφηκαν κατά σειρά
η Οικονομική Ανέχεια, η Ανεργία και ο Αναλφαβητισμός.

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η παρέμβαση στις ευάλωτες ομάδες του Δήμου είναι κυρίως με την μορφή επιδομάτων, όπως:
Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, Επίδομα Στέγασης και Αναπηρικά προνοιακά επιδόματα. Οι
ωφελούμενοι είναι νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα, αγρότες και άνεργοι.
Σύμφωνα με τα αρχεία του δήμου, το ποσοστό ανέργων που εξυπηρετήθηκαν το 2018 από τον δήμο
και το κέντρο κοινότητας ανήλθε στο 41%. Μέσω της εργασιακής συμβούλου που υπηρετεί στο
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, παρέχεται ενημέρωση και ατομική συμβουλευτική για τις νέες θέσεις
εργασίας, προκηρύξεις και εργασιακά προγράμματα.
Σε σχέση με τον αναλφαβητισμό που αφορά αγρότες ή ανέργους που δεν κατέχουν απολυτήριο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή είναι αλλοδαποί, μέσω του Κέντρου Κοινότητας και έπειτα από
ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής γίνεται διασύνδεση και παραπομπή σε διάφορες δομές
εκπαίδευσης (Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Νυχτερινά Λύκεια, Τεχνικές Σχολές,

κ.λπ.), ή

επιμορφωτικά προγράμματα (προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε Κ.Ε.Κ, κ.λπ.)

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Εμμανουήλ Παππά λειτούργησαν 25 δομές το 2018, οι οποίες εξυπηρέτησαν συνολικά
2.012 πολίτες. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 6 Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 15
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και 3 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι.
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Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του δήμου Εμμανούλ Παππά για τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας
το έτος 2018 αντλήθηκε τόσο από αμιγώς εθνικούς

πόρους όσο και από το Περιφερειακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας. Από τα στοιχεία του δήμου προκύπτει ότι
η χρημάτοδοτηση μέσω του ΠΕΠ ανήλθε στο ποσό των 40.237,55 €. Επίσης, από το ίδιο πρόγραμμα
η χρηματοδότηση των παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών ήταν 119.000 €, ενώ από τον τακτικό
προϋπολογισμό του δήμου για τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) αντλήθηκαν
340.000 €.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, αποτελείται από 17 Κοινότητες-χωριά. Η πρόσβαση των ωφελούμενων
στο Κέντρο Κοινότητας το οποίο στεγάζεται στην έδρα του Δήμου στο Χρυσό και στο κτίριο του
Δημαρχείου, πολλές φορές είναι δύσκολη λόγω των αποστάσεων, και τα μη συχνά δρομολόγια των
λεωφορείων. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η λειτουργία περισσότερων δρομολογίων μεταξύ των
κοινοτήτων του δήμου.

Δήμος Ηράκλειας

Πληθυσμός: 21.145 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Εγκληματικότητα,
η Ανεργία και η Ερήμωση.

Εγκληματικότητα

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σε πολύ κοντική απόσταση από το κέντρο της Ηράκλειας υπάρχουν δύο καταυλισμοί Ρομά
(Ηράκλειας και Ποντισμένου), οι κάτοικοι των οποίων διαβιούν κάτω από άθλιες οικονομικές και
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κοινωνικές συνθήκες, με αποτέλεσμα την υπάρξη πολλών προβλημάτων. Σχεδόν καθημερινά
γίνονται αξιόποινες πράξεις και ο δείκτης εγκληματικότητας της περιοχής είναι αρκετά υψηλός. Ο
Δήμος εσταιάζει:
- Στην ενίσχυση της Αστυνόμευσης: δικτύωση με τη διεύθυνση αστυνομίας Σερρών και προσθήκη
επιπλέον αστυνομικών για την καλύτερη αντιμετώπιση της εγληματικότητας.
- Δράσεις του κέντρου κοινότητας του δήμου με στόχο την ενεργοποίηση των Ρόμα και την
κοινωνική τους ένταξη.
- Διασφάλιση δημιουργικών τρόπων εκτόνωσης και έκφρασης των νέων Ρομά, όπως οι αθλητικές
δράσεις και η δημιουργική απασχόληση.
- Προσπάθεια διασφάλισης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά μέσω της επαφής
με τους διευθυντές των σχολείων.

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Το κλείσιμο επιχειρήσεων κατά την περίοδο της κρίσης, στέρησε θέσεις εργασίας από πολλές
γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί νέοι κυρίως να αναζητούν
αλλού εργασία.
Μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και του ΟΑΕΔ δημιουργούνται κάποιες θέσεις εργασίας στην τοπική
αυτοδιοίκηση ώστε να απασχολούνται άτομα με ειδική κατάρτιση ή και χωρίς προσόντα. Παρόλα
αυτά, οι συγκεκριμένες θέσεις είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα και δεν εξασφαλίζουν
σταθερή και μόνιμη εργασία.
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Ερήμωση

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σύμφωνα με στοιχεία του δήμου οι μισές κατοικίες στα χωριά του είναι ακατοίκητες και
εγκαταλειμένες. Οι νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα χωριά με προορισμό τις αστικές περιοχές της
χώρας ή το εξωτερικό, με αποτέλεσμα τα χωριά να κατοικούνται μόνο από ηλικιωμένους, οι οποίοι
και δυσκολεύονται να εκπληρώσουν βασικές ανάγκες τους.

Κοινωνικές Δομές / Υπηρεσίες
Στο δήμο Ηράκλειας, το 2018, λειτουργούσαν 24 δομές, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε συνολικά
1.514 ωφελούμενους. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 4 Παιδικοί Σταθμοί, 9 Κέντρα
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 6 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),
1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), καθώς και 3 δομές του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Ηράκλειας για τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και ένταξης το έτος
2018 αντλήθηκε τόσο από αμιγώς εθνικούς πόρους όσο και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (ΠΕΠ).
Από τα αμιγώς εθνικούς πόρους χρηματοδοτήθηκε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με 178.600€,
ενώ ένα μικρό ποσό (2.500€) για το ίδιο πρόγραμμα καλύφθηκε από το τον τακτικό προϋπολογισμό
του δήμου.
Από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας αντλήθηκε το ποσό
των 37.444 € για το κέντρο κοινότητας. Επίσης, από το ίδιο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκαν οι
παιδικοί σταθμοί με το ποσό των 30.030€, ενώ τα υπόλοιπα 44.270€ καλύφθηκαν από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Δήμου. Η χρηματοδότηση των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ) και παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) με το ποσό των 356.150€ αντλήθηκε από το ΠΕΠ ΚΜ.
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Τέλος, ο Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟΠΗ) χρηματοδοτήθηκε για το 2018 με το ποσό των
360.000€ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου, με 47.500€ από το ΕΣΠΑ και με 11.945€ από
τροφεία, συνδρομές και εκμισθώσεις. Ο συγκεκριμένος φορέας είναι υπεύθυνος για την λειτουργία
των τεσσάρων (4) παιδικών σταθμών και των εννέα (9) δομών ΚΑΠΗ.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Για το πρόβλημα της εγκληματικότητας στους καταυλισμούς, προτείνεται η ενίσχυση των
προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, εκπαιδευτικές ημερίδες, υποστηρικτική
προσέγγιση μαθητών και πλήρης καταγραφή των παιδιών ώστε να παρακολουθείται η πρόοδός
τους στο σχολείο..

Δήμος Νέας Ζίχνης

Πληθυσμός: 12.397 (απογραφή 2011)

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Νέας Ζίχνης για το 2018 λειτούργησαν 21 δομές οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε συνολικά
1.809 πολίτες. Οι δομές αυτές ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 6 Παιδικοί Σταθμοί, 7 Κέντρα Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 4 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και 3 δομές
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Επισημαίνεται ότι δεν δόθηκαν στοιχεία από το Δήμο για τα κοινωνικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι πολίτες του, τις δράσεις του (Δήμου) και τις πηγές χρηματοδότησης.
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Δήμος Σερρών
Πληθυσμός: 76.817 (απογραφή 2011)

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Ανεργία, η
Οικονομική Ανέχεια και η Έλλειψη Υποδομών.

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η οικονομική κρίση επέτεινε το πρόβλημα και ανάγκασε τους πολίτες να ζουν κάτω από τα όρια
της φτώχειας. Ο δήμος δεν διαθέτει ποσοτικά και ποιοτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την
υπάρχουσα κατάσταση.
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων, παρέχει στους δημότες: συμβουλευτική και
κοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση, επικοινωνία με άλλους φορείς του οικείου Δήμου/ υπηρεσίες/
οργανισμούς, ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, παραπομπές περιπτώσεων σε αρμόδιες
υπηρεσίες, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ και λειτουργεί τις παρακάτω δομές με τις
ακόλουθες δράσεις:
1. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών
2. Δομή Κοινωνικού συσσιτίου.
3. Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου.
4. Δημοτικό Λαχανόκηπο .
5. Δομή Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών.
6. Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ), σε δικαιούχους Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης.
7. Κοινωνική Φροντίδα – Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Δήμου Σερρών
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Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Στα όρια του Δήμου Σερρών και κυρίως στην πόλη των Σερρών, υπάρχουν άτομα και οικογένειες
που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας αναζητώντας τροφή στα συσσίτια του Δήμου Σερρών
και της εκκλησίας και γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπισθεί η οικονομική τους αδυναμία μέσω των
προγραμμάτων Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και της δωρεάν διανομής τροφίμων
ΤΕΒΑ ή της πρόσληψης τροφίμων κατά τις ημέρες προ των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, με την
λήψη διατακτικής την οποία χορηγεί ο Δήμος Σερρών. Ακόμη, οι πολίτες μπορούν να αιτηθούν για
την μείωση δημοτικών τελών κατά 50% των ευπαθών ομάδων, όπως απόρων, πολυτέκνων και ΑμεΑ.
Για την βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, ο δήμος στράφηκε στην αναζήτηση προγραμμάτων
για τη διευκόλυνση της διαβίωσης των οικονομικά ασθενέστερων, ή την κοινωνική ενσωμάτωση
περιθωριοποιημένων.
Στις πρωτοβουλίες του Δήμου περιλαμβάνονται τα«Κοινωνικά Μαθήματα Μουσικής Προπαίδειας,
Χορού και Μπαλέτου» και το «Κοινωνικό Φροντιστήριο», ενώ έγιναν επαφές με επιχειρηματικούς
φορείς, για να γίνουν χορηγίες για τρόφιμα κ.α.

Έλλειψη Υποδομών

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η Έλλειψη Υποδομών αφορά δομές και κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, παιδιών, αστέγων και
ατόμων Χρονίως Πασχόντων.
Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο Δήμο Σερρών το 2018 λειτούργησαν 33 δομές, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε συνολικά 3.600
πολίτες. Οι δομές συγκεκριμένα ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 13 Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 7
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 1 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), 1 κοινωνικό φαρμακείο, 1 κοινωνικό συσσίτιο, 1 κέντρο
συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών και 8 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
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Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με στοιχεία του δήμου, το 2018, αντλήθηκαν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Κεντρικής Μακεδονίας ποσό ύψους 313.173,71 €, το οποίο κατανεμήθηκε ως
εξής: 88.857,71 €, για το έργο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών στον
Δήμο Σερρών», 102.492,00 €, για το έργο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου,
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών», και 121.824,00 €, για το έργο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Σερρών με παράρτημα Ρομά».

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Ο Δήμος Σερρών προτείνει το έργο “Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (σύνταξη
Κοινωνικού GIS)» προς ένταξη στο ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-20. Περαιτέρω προτείνει:
- Διεύρυνση των ομάδων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σίτισης των Κοινωνικών Δομών
(πολύτεκνοι, τρίτεκνοι) με αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου χρηματοδότησης (εκτιμώμενο ετήσιο
κόστος 8.000 €).
- Δράση στήριξης της οικογένειας – νεογνών, μέσα από την Κοινωνική Κουζίνα.

Δήμος Σιντικής

Πληθυσμός: 22.195 (απογραφή 2011)

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Οικονομική
Ανέχεια, η Ερήμωση και η Ανεργία.
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Οικονομική Ανέχεια/Ερήμωση/ Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Από τα 274 άτομα που απευθύνθηκαν στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σιντικής το 2018, τα 94
(ποσοστό 34,3%), ζουν στα όρια της φτώχειας και αιτήθηκαν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ), το στεγαστικό επίδομα ενώ ζήτησαν πληροφορίες και για άλλα επιδόματα.
Ο Δήμος Σιντικής διαθέτει το Κέντρο Κοινότητας και το Νομικό πρόσωπο «Πρόνοια και Αγωγή».
Επίσης, προσφέρει έκπτωση στην ύδρευση των ατόμων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Σε σχέση με το πρόβλημα της ερήμωσης, από στοιχεία του δήμου προκύπτει ετήσια ποσοστιαία
μείωση του πληθυσμού που αγγίζει το 3%23. Ο Δήμος Σιντικής προσπαθεί με ίδια μέσα και μέσω
προγραμμάτων να ανασχέσει αυτήν την κατάσταση (ενίσχυση υποδομών κοινωνικής πολιτικές και
εκπαιδευτικές δράσεις).
Σε σχέση με την ανεργία, από τα στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σιντικής προέκυψε ότι από
τα 274 άτομα που απευθύνθηκαν σε αυτό, , τα 66 (ποσοστό 24,08%) αναζητούσαν εργασία. Ο Δήμος
συμμετέχει σε προγράμματα Κοινοφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, ενώ υλοποιεί δράσεις δικτύωσης με
επαγγελματίες του Δήμου.

Κοινωνικές δομές/ Υπηρεσίες
Στο Δήμος Σιντικής, το 2018 λειτουργούσαν 20 δομές, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε συνολικά
2.054 πολίτες. Οι δομές συγκεκριμένα ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 8 Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί, 6 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ) και 3 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

23

Βάσει των απογραφών 2011 και 2001 παρατηρείται μείωση του τοπικού πληθυσμού κατά 22%.
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Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Σιντικής για τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και ένταξης το έτος
2018 αντλήθηκε τόσο από αμιγώς εθνικούς πόρους όσο και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας.
Σύμφωνα με στοιχεία του δήμου, το ΠΕΠ χρηματοδότησε με 41.569, 40 ευρώ το κέντρο κοινότητας.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζονται στη δημιουργία νέων δομών (ενός ακόμα κέντρου κοινότητας
και βρεφονηπιακών σταθμών) και στην έλλειψη προσωπικού (τουλάχιστον 8 άτομα για τις
κοινωνικές υπηρεσίες).

Επίσης, λόγω της μεγάλης έκτασης του δήμου (1.083 τ.χλμ) οι πολίτες

ταλαιπωρούνται προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

ΠΕ Χαλκιδικής
Η ΠΕ Χαλκιδικής αποτελείται από 5 δήμους, στους οποίους λειτούργησαν το 2018, 102 δομές, από
τις οποίες εξυπηρετήθηκαν συνολικά 12.370 πολίτες. Οι περισσότερες δομές σε αριθμό ήταν τα
ΚΑΠΗ (37 συνολικά) και οι παιδικοί/ βρεφονηπιακοί σταθμοί (24), ενώ το «Βοήθεια στο σπίτι» είχε
24 δομές. Όσο αφορά τους αριθμούς των ωφελούμενων, τα κεντρά κοινότητας εξυπηρέτησαν
συνολικά 1.436 άτομα, τα ΚΑΠΗ 7.646 ηλικιωμένους, οι παιδικοί σταθμοί 637 και το «Βοήθεια στο
Σπίτι» 1.198 άτομα.
Πίνακας Α.2.8: Οι δομές της ΠΕ Χαλκιδικής
Κατηγορίες δομών
Κέντρο Κοινότητας
Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Βοήθεια στο Σπίτι
ΚΑΠΗ
ΚΔΑΠ
ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Σύνολο

Αριστοτέλη
Κασσανδρείας Νέας Προποντίδας
Πολυγύρου
Σιθωνίας
Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι
1
288
1
72
1
430
1
406
1
240

ΠΕ Χαλκιδικής
Δομές Ωφελ/νοι
5
1436

6

85

6

147

4

141

5

190

3

74

24

637

4
6
5

435
900
404

1
8
8

73
425
464

189
260

2
4

179
350

160
2272

24

1181

322
2700
265
40
120
4018

3
7

1
23

3
19
6
2
1
36

16

785

10

843

13
44
19
2
2
109

1198
4635
1133
40
280
9359

Πηγή: Επεξεργασία από το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2020
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Δήμος Αριστοτέλη

Πληθυσμός: 18.29424 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Ανεργία, η
Οικονομική Ανέχεια και η Έλλειψη Υποδομών.

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ και του Δήμου, το φαινόμενο οφείλεται στην περιορισμένη
προσφορά εργασίας στα όρια του δήμου.
Οι σχετικές δράσεις του Δήμου είναι οι ακόλουθες:
1) Διεξαγωγή θεσμού «Ημέρα Καριέρας».
2) Συνεργασία με ΟΑΕΔ για θέσεις εργασίας μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς.
3) Συνοδευτικές δράσεις του προγράμματος ΤΕΒΑ όπως συμβουλευτική ανέργων και ψυχολογική
υποστήριξη

Τα προβλήματα που εντοπίζουν οι υπεύθυνοι του δήμου είναι οι εξής:
1) Έλλειψη κονδυλίων.
2) Μη ύπαρξη γραφείου προώθησης απασχόλησης.
3) Έλλειψη ειδικού προσωπικού.

24

Με βάση την Απογραφή του 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο Μόνιμος Πληθυσμός των Δήμων Αριστοτέλη και Άγιο Όρος
(Αυτοδιοίκητο) ανερχόταν σε 20.105 κατοίκους, ενώ μόνο ο Πληθυσμός του Άγιου Όρους σε 1.811 άτομα. Ο
πληθυσμός του Δήμου Αριστοτέλη έχει προέλθει από την αφαίρεση του πληθυσμού του Άγιου Όρους.
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Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σημαντικός αριθμός πολιτών του δήμου Αριστοτέλη ζει στα όρια της φτώχειας, είτε χωρίς εισόδημα,
είτε με πολύ χαμηλό εισόδημα. Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία του

δήμου ο αριθμός των

ωφελούμενων του προγράμματος ΤΕΒΑ ανέρχεται σε 135 και 288 ο αριθμός των ωφελούμενων του
κοινωνικού παντοπωλείου.
Σχετικά υλοποιούνται οι παρακάτω δράσεις:
1) Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου.
2) Ένταξη του δήμου στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ της περιφέρειας.
3) Οργάνωση συνοδευτικών δράσεων για ψυχολογική υποστήριξη των οικονομικά αδύναμων.
4) Οργάνωση συσσιτίων σε συνεργασία με το ίδρυμά «αγάπη» του γηροκομείου.
5) Περιστασιακές διανομές φρούτων δωρεάν σε συνεργασία με αγροτικούς συνεταιρισμούς.
6) Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Έλλειψη Υποδομών

Αφορά την μη ύπαρξη Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Δήμο Αριστοτέλη, καθώς και την υποστελέχωση
των ήδη υπαρχόντων δομών (Κέντρο κοινότητας, Βοήθεια στο σπίτι, Παιδικοί Σαθμοί, ΚΔΑΠ,
Κοινωνικό παντοπωλείο, ΚΑΠΗ, Πρόγραμμα δια βίου μάθησης, Οργάνωση συσσιτείων).
Οι αδυναμίες εντοπίζονται στην έλλειψη ειδικά καταρτισμένου προσωπικού ώστε να στελεχώσει τις
ως άνω δομές.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο Δήμος Αριστοτέλη, το 2018, λειτουργούσαν 23 δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν συνολικά 2.272
πολίτες. Οι δομές συγκεκριμένα ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 6 Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 6
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 5 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), 1 κοινωνικό παντοπωλείο και 4 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
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Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Αριστοτέλη για τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και ένταξης το έτος
2018 αντλήθηκε από ίδιους πόρους, από αμιγώς εθνικούς πόρους και από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου, το
Κέντρο Κοινότητας για το 2018 χρηματοδοτήθηκε με 33.826,32 ευρώ από το ΠΕΠ ΚΜ. Από το ίδιο
πρόγραμμα ο παιδικός σταθμός Αρναίας χρηματοδοτήθηκε με 6.066,00 ευρώ.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζονται στην στελέχωση των δομών με κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό, και την απόκτηση κινητής μονάδας που θα εξυπηρετεί τις πιο απομακρυσμένες
περιοχές του δήμου. Τέλος, προτείνεται η δημιουργία κοινωνικού ιατρείου και κοινωνικού
φαρμακείου.

Δήμος Κασσάνδρας

Πληθυσμός: 16.672 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η

Έλλειψη

Υποδομών, ο Κοινωνικός Αποκλεισμός και η Χρήση Ουσιών

Έλλειψη Υποδομών

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η έλλειψη υποδομών αφορά:
- Έλλειψη εγκαταστάσεων για εκδηλώσεις (π.χ πραγματοποίηση ημερίδων κ.α.).
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- Έλλειψη κέντρου φροντίδας ή στέγασης ηλικιωμένων και απόρων.
- Έλλειψη κοινωνικού φαρμακείου.
- Έλλειψη Κοινωνικού παντοπωλείου.
- Έλλειψη Δομής για άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα.
Ο δήμος προσβλέπει στην βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης μέσα από την:
- Διάθεση δημόσιων εγκαταστάσεων (Δημαρχείο, Κ.Υ) με εθελοντικό προσωπικό σε έκτακτες
ανάγκες (καιρικές , νοσηλευτικές, ενημέρωσης και συμβουλευτικής)
- Αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών αποσπασματικά μετά από καταγγελία, με στήριξη
από τις δομές της Δημοτικής Επιχείρησης ή των δομών της Περιφέρειας.

Κοινωνικός Αποκλεισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Το φαινόμενο αφορά:
- Αδυναμία ενσωμάτωσης παλιννοστούντων, μεταναστών, ΑΜΕΑ με συμμετοχή τους σε μικτές
ομάδες (αθλητικές, θεατρικές, περιβαλλοντικές κ.α) όλων των ηλικιών.
- Έλλειψη υποδομών και μικρή συμμετοχή εθελοντών για εξυπηρέτηση ντόπιων και τουριστών
ΑΜΕΑ.
- Αποκλεισμός ατόμων από την αγορά εργασίας και από την κοινωνία λόγω φτώχειας, χαμηλού
εκπαιδευτικού επιπέδου και εκπαίδευσης σε τομείς όπως ο τουρισμός, η κτηνοτροφία κ.α.
- Αδυναμία κοινωνικοποίησης αποφυλακισμένων και αποδοχής τους από το κοινωνικό σύνολο.
Μέσα από τις ακόλουθες δράσεις ο Δήμος προσπαθεί να αμβλύνει το πρόβλημα:
-

Κοινωνική ενσωμάτωση παλιννοστούντων, μεταναστών, ΑΜΕΑ, με συμμετοχή τους σε μικτές

ομάδες (αθλητικές θεατρικές, περιβαλλοντικές κ.ά) όλων των ηλικιών και φύλων.
- Δημιουργία υποδομών και απασχόληση εθελοντών για εξυπηρέτηση ντόπιων και τουριστών
ΑΜΕΑ. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικών διαδρόμων και θέσεων για οχήματα και αμαξίδια ΑΜΕΑ
σε δρόμους, παραλίες, τουριστικές εγκαταστάσεις, την επιμόρφωση εθελοντών) και προσωπικού
επιχειρήσεων δημοσίων υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ.
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- Επένδυση στην τουριστική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξη καθώς και ανάπτυξη του
πρωτογενούς τομέα μέσω προγραμμάτων και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας για
απασχόληση ανέργων.
- Επέκταση της φροντίδας υγείας μέσω αυτόνομων σταθμών τηλεϊατρικής και εθελοντών ιατρών
στους απομακρυσμένους οικισμούς και τη σύσταση στελεχωμένου αυτοτελούς κέντρου κοινωνικής
προστασίας για την εξυπηρέτηση (κάρτες ανεργίας, βιβλιάρια ανασφαλίστων, επιτροπές υγείας,
ψυχικές ασθένειες, κοινωνικές έρευνες, σύνδεση ανέργων-παραγωγής, κοινωνικά παντοπωλεία,
επιδόματα κ.λπ.) των ευάλωτων ομάδων.:
- Σεμινάρια και δράσεις κατάρτισης ανέργων στην ως άνω θεματολογία.

Σχολικός εκφοβισμός/Νεανική
Παραβατικότητα
Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Από στοιχεία του Δήμου διαπιστώνεται ότι σε μεγάλο ποσοστό τα παιδιά έχουν υποστεί διάφορες
μορφές εκφοβισμού με κυριότερες, αυτές του λεκτικού ή σωματικού. Ως προς τις περιπτώσεις
έμμεσου ή κοινωνικού εκφοβισμού ορίζεται η προσπάθεια για κοινωνική απομόνωση ή αγνόηση
ατόμου. Στις περιπτώσεις ρατσιστικού εκφοβισμού, παρατηρείται η διάδοση αρνητικών σχολίων
εξαιτίας της καταγωγής, της κοινωνικής τάξης, της οικονομικής κατάστασης, της διαφορετικότητας.
Σπάνια, περίπτωση, η οποία έχει όμως καταγραφεί είναι ο Σεξουαλικός εκφοβισμός.
Μέσα από τις ακόλουθες δράσεις ο Δήμος προσπαθεί να αμβλύνει το πρόβλημα:
- Πραγματοποίηση ημερίδων – ομιλιών από εξειδικευμένο διεπιστημονικό προσωπικό σε γονείς
και εκπαιδευτικούς αναφορικά με το ζήτημα.
- Δημιουργία ομάδων γονέων υπό την εποπτεία διεπιστημονικού προσωπικού (ψυχολόγοι,
κοινωνικοί λειτουργοί, σχολικοί σύμβουλοι – επόπτες κ.α.) για την πρόληψη και αντιμετώπιση
τέτοιων φαινομένων.
- Λειτουργία Σχολών Γονέων.
- Συνεργασία με την «ΠΝΟΗ».
- Εκπαίδευση εκπαιδευτικών.
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Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με:
- Σύνταξη Σχολικής Επιτροπής ενάντια στον εκφοβισμό & την ενδοσχολική βία.
- Αύξηση της επίβλεψης του σχολικού χώρου.
- Ευαισθητοποίηση και συνεργασία με τους γονείς, προκειμένου να σταματήσει ο κύκλος
αναπαραγωγής και ενθάρρυνσης της ενδοσχολικής βίας.
- Συζήτηση στην τάξη για τον ορισμό & τις μορφές της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.
- Συζήτηση για τις επιπτώσεις του εκφοβισμού.
- Ενημέρωση σχετικά με το γιατί η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός δεν είναι αποδεκτά από το
σχολείο.
- Τρόποι & προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση από τους μαθητές: σύνταξη των κανόνων
της τάξης ενάντια στη βία.
- Παροχή βοήθειας από μαθητές σε άλλους, για την επίλυση των συγκρούσεων που θα μπορούσαν
να οδηγήσουν σε εκφοβισμό.
- Προαγωγή των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων.
- Παροχή ευκαιριών για θετική έκφραση της επιθετικότητας (π.χ. μέσω των αθλημάτων).
Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Κασσάνδρας το 2018 λειτούργησαν 24 δομές, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε συνολικά
1.181 ωφελούμενους. Οι δομές συγκεκριμένα ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 6 Παιδικοί/
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 8 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 8 Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και 1 δομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας του 2018
αντλήθηκε κυρίως από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας.
Η χρηματοδότηση του ΠΕΠ ανήλθε

σε 642.000,00€ και αφορά την λειτουργία του κέντρου

κοινότητας, των παιδικών σταθμών, και των ΚΔΑΠ.
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Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
- Στην πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού (15 άτομα), με εκτιμώμενο κόστος 300.000€
ετησίως.
- Στη βελτίωση των εγκαταστάσεων σε 3 κτίρια, με ενοίκιο 1.500€ μηνιαίως
- Στον εξοπλισμός (ηλεκτρονικός, ιατρικός, οικιακός, οχήματα), με εκτιμώμενο κόστος 100.000€.

Δήμος Νέας Προποντίδας
Πληθυσμός: 36.500 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Ανεργία, η
Οικονομική Ανέχεια και ο Κοινωνικός Αποκλεισμός.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Νέας Προποντίδας για το 2018 λειτούργησαν συνολικά 36 δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν
4.018 ωφελούμενους. Οι δομές συγκεκριμένα ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 4 Παιδικοί Σταθμοί, 19
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 6 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), 1 κοινωνικό παντοπωλείο και
3 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μεριμνάς του 2018
αντλήθηκε από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)
Κεντρικής Μακεδονίας, και άλλες πηγές, όπως τον τακτικό προϋπολογισμό του δήμου που
χρηματοδοτεί για παράδειγμα τα ΚΑΠΗ.
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Συγκεκριμένα, 181.205,81€ αντλήθηκαν από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους για το πρόγραμμα «Βοήθεια
Στο Σπίτι». Από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας και το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
(ΕΠΑΝΑΔ - ΕΔΒΜ) αντλήθηκαν 319.218,36 και 434.152,94 ευρώ αντίστοιχα.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζονται στην εξάλειψη της ανεργίας μέσω προγραμμάτων για την
αύξηση της απασχόλησης.

Δήμος Πολύγυρου
Πληθυσμός: 22.048 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά είναι η Έλλειψη
Υποδομών, η Ανεργία και η Χρήση Ουσιών.
Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου, η πρώτη προτεραιότητα είναι η δημιουργία περισσοτέρων
κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) για παιδιά σχολικής ηλικίας, όπου πέραν των
δεξιοτήτων θα υπάρχει και η ενισχυτική διδασκαλία.
Σχετικά με την «Οικονομική Ανέχεια», το συγκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο προκαλεί δραματικές
επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή ενώ η πολύχρονη ύφεση δεν δημιούργησε συνθήκες ανάπτυξης
μεγάλων επιχειρήσεων ούτε καινοτόμων επιχειρήσεων.
Για την αντιμετώπισή του προβλήματος της χρήσης ουσιών, υπάρχει το Κέντρο Πρόληψης των
εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας «ΠΝΟΗ» που απευθύνεται σε ενήλικες
(εκπαιδευτικούς, γονείς), τοπικούς φορείς, συλλόγους (πολιτιστικούς, αθλητικούς κ.ά.),
δημοσιογράφους, αστυνομικούς και την ευρύτερη κοινότητα.
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Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Πολυγύρου, το 2018 λειτούργησαν 9 δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 785 ωφελούμενους.
Οι δομές συγκεκριμένα ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 5 Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 7 ΚΑΠΗ και
3 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας αντλήθηκε
κυρίως από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Κεντρικής Μακεδονίας.
Ειδικότερα η χρηματοδότηση από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (βλ. πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»)
για το έτος 2018 ανήλθε σε 185.961,28 €, ενώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της
Κεντρικής Μακεδονίας και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠ ΑΝΑΔ - ΕΔΒΜ) ανήλθε σε συνολικά 195. 940€.
Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Στις προτάσεις του Δήμου περιλαμβάνεται η πρόσληψη νοσηλευτή για το «Βοήθεια στο Σπίτι
Ζερβοχωρίων», με ετήσιο εκτιμώμενο κόστος είναι στα 18.119,76 €. Επίσης μέτρα από την Κεντρική
Διοίκηση για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Δήμος Σιθωνίας

Πληθυσμός: 12.394 (απογραφή 2011)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Ανεργία, η
Έλλειψη Υποδομών και ο Κοινωνικός Αποκλεισμός.
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Ανεργία/ Έλλειψη Υποδομών/ Κοινωνικός
Αποκλεισμός
Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Έντονο είναι το φαινόμενο της ανεργίας σε ανθρώπους ηλικίας 45-55 ετών κυρίως κατά τους
χειμερινούς μήνες. O δήμος Σιθωνίας στηρίζει την προσωπική πρωτοβουλία και επενδύσεις στην
περιοχή που στοχεύουν στην τουριστική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και
προβάλλει τον τόπο σε ξένες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και διεθνείς εκθέσεις.
Σχετικά με την «Έλλειψη Υποδομών» επισημαίνεται η έλλειψη δομών ΚΔΑΠ.
Για το πρόβλημα του Κοινωνικού Αποκλεισμού, τονίζεται η απουσία πρόσβασης σε πλαζ από ΑΜΕΑ.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Σιθωνίας, το 2018, λειτούργησαν συνολικά 10 δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 843
ωφελούμενους. Οι δομές συγκεκριμένα ήταν: 1 Κέντρο Κοινότητας, 3 Παιδικοί Σταθμοί, 4 Κέντρα
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και 2 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας του 2018
αντλήθηκε από αμιγώς εθνικούς πόρους και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της
Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, 165.000 ευρώ αντλήθηκαν από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους, για
την κατασκευή δομών Κοινωφελής Επιχείρηση / Παιδικός Σταθμός στην Νικήτη, στη Συκιά και στον
Άγιο Νικόλαο αλλά και τις δομές «Βοήθεια Στο Σπίτι» στην Νικήτη και την Συκιά. Από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) αντλήθηκαν αντίστοιχα, 45.000 ευρώ.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζονται στην ενδυνάμωση με στελεχειακό δυναμικό για το Κέντρο
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), και τους Βρεφικούς Σταθμούς.
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Α.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΚΜ

Εκτός από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις δομές των δήμων (ως καταγράφονται ανωτέρω), στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δραστηριοποιούνται φορείς της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι
παρέχουν υπηρεσίες στις ευάλωτες, ειδικές και λοιπές ομάδες στόχου. Η ανάλυση που ακολουθεί
κατωτέρω βασίζεται στα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη 2η έρευνα πεδίου που διεξήγαγε το 2019.
Στο πρώτο μέρος του παρόντος κεφαλαίου σταχυολογούνται ορισμένα συμπεράσματα από τις
απαντήσεις των φορέων.
Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται ανά φορέα τα τεθέντα κοινωνικά προβλήματα, η υφιστάμενη
κατάσταση και οι παρεμβάσεις, στοιχεία οικονομικού αντικειμένου για το έτος 2018 και τυχόν
προτάσεις των εν λόγω φορέων.

Α.3.1. Συμπεράσματα από τις απαντήσεις φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των ιερών
μητροπόλεων

Στην εν λόγω έρευνα πεδίου συμμετείχαν συνολικά δεκαοκτώ (8) φορείς της κοινωνίας των πολιτών
και των ιερών μητροπόλεων. Στο Παράρτημα ΙV επισυνάπτεται το σχετικό ερωτηματολόγιο.
Όσον αφορά το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα που παρατηρείται στα όρια δραστηριοποίησης
του κάθε φορέα, ο «Κοινωνικός Αποκλεισμός», η

«Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή βία»

συγκέντρωσαν τις περισσότερες απαντήσεις με ίδιο ποσοστό (21%). Με 14% ακολουθούν τα
κοινωνικά ζητήματα της «Οικονομικής Ανέχειας», της «Έλλειψης υποδομών», της «Έλλειψης
στέγης» και της «Ανεργίας», όπως παρουσιάζεται και στο Διάγραμμα Α.3.1.
Διάγραμμα Α.3.1. Πρώτο σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα για τις ΜΚΟ
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Σχετικά με τα παράπονα που καταγράφονται από τους ωφελούμενους των φορέων, το μεγαλύτερο
ποσοστό εστιάζεται στην «Ανάγκη για περισσότερες δράσεις/ υπηρεσίες» (21%) ενώ ακολουθούν
με ίδιο ποσοστό (14%) η

«Οικονομική Ανέχεια», η «Ανεπάρκεια Δομών» και η «Δυσκολία

Μετακίνησης». Το διάγραμμα Α.3.2. αποτυπώνει τα αποτελέσματα.
Διάγραμμα Α.3.2: Παράπονα και προβλήματα των επωφελουμένων των δράσεων των φορέων
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Σχετικά με τις δράσεις που προτείνουν οι φορείς, η «Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων/ δομών,
δράσεων και δραστηριοτήτων» και η «Εξεύρεση μόνιμου χώρου» για τον φορέα, έλαβαν το
μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων στο σύνολο των φορέων (21%). Αξίζει να σημειωθεί σαν
προτεινόμενη δράση και η πρόταση για την «Ύπαρξη σταθερής και οργανωμένης ενημέρωσης,
από την Περιφέρεια που εποπτεύει ή και το Δήμο, για ενδεχόμενη συμμετοχή σε προγράμματα
ΕΣΠΑ ή ευρωπαϊκά προγράμματα», καθώς και η ανάγκη «Συνέργειας με την τοπική αυτοδιοίκηση
για προγράμματα ή δράσεις ευαισθητοποίησης». Στο παρακάτω διάγραμμα καταγράφονται
αναλυτικά οι απαντήσεις στο σχετικό θέμα.

Διάγραμμα Α.3.3. Προτεινόμενες Δράσεις από τους Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών
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Α.3.2. Παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας ανά φορέα

PRAXIS
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που κατέγραψε η ΜΚΟ Praxis, είναι κατά σειρά η Έλλειψη
Στέγης, ο Κοινωνικός Αποκλεισμός και ο Ρατσισμός.

Έλλειψη Στέγης

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Praxis το πιο σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται στην μητροπολιτική
ενότητα της Θεσσαλονίκης, είναι η έλλειψη στέγης φαινόμενο που παρουσιάστηκε έντονα την
δεκαετία του 2010 στη Θεσσαλονίκη και παραμένει συνδεόμενο άμεσα με την φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό. Η έλλειψη στέγης που παρατηρήθηκε κυρίως σε γηγενείς πολίτες αφορά
πλέον και πολίτες τρίτων χωρών αλλά και αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες οι οποίοι επιβαρύνονται
και από την απουσία οικογενειακού και γενικώς υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Το φαινόμενο δεν
αφορά τους πολίτες που είναι εκτεθειμένοι στους δρόμους αλλά και σε ένα μεγαλύτερο αριθμό
προσώπων που παραμένουν άστεγοι δηλαδή διαβιούν σε ακατάλληλα οικήματα χωρίς ρεύμα και
νερό ή βρίσκονται υπό έξωση και συχνά αυτές οι περιπτώσεις αφορούν οικογένειες με παιδιά.
Στην πλειοψηφία τους οι άστεγοι παρουσιάζουν επίσης προβλήματα υγείας τα οποία είτε
επιδεινώνονται είτε προκαλούνται λόγω του ότι διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες με συχνότερο
το πρόβλημα της ψυχικής υγείας που είτε προϋπάρχει ή είναι αποτέλεσμα της απουσίας στέγης.
Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες επισκέψεις στο ανοικτό κέντρο ημέρας στη Θεσσαλονίκη
περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έχουν δεχθεί υπηρεσίες από τον Μάιο του 2014, ως άστεγοι ενώ
οι ρυθμοί παραμένουν αυξητικοί. Παρά την προσπάθεια εντατικής υποστήριξης που γίνεται στο
κέντρο αστέγων η πολυπλοκότητα των προβλημάτων και η απουσία ουσιαστικών πολιτικών
στέγασης παρατείνει το πρόβλημα.
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Η δημιουργία κοινωνικών δομών που ξεκίνησε το 2014 με συνέργειες του Δήμου Θεσσαλονίκης και
των ΜΚΟ PRAKSIS και ΑΡΣΙΣ αποτέλεσαν μία καλή βάση αντιμετώπισης της έλλειψης στέγης. Μέσα
από την πολυετή ενασχόληση με το πρόβλημα διαπιστώθηκε ότι είναι αρκετοί οι άνθρωποι οι
οποίοι στερούνται πρόσβασης στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα Στέγασης (πρόγραμμα Στέγαση
Επανένταξη, πρόγραμμα Επανεκκίνηση) καθώς δε πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτά.
Πρόκειται για άτομα τα οποία είτε κάνουν χρήση ουσιών και δεν παρακολουθούν κάποιο
πρόγραμμα απεξάρτησης, είτε άτομα επιβαρυμένα ψυχικά και σωματικά λόγω της μακροχρόνιας
διαβίωσης χωρίς στέγη, ή για άτομα τα οποία έχουν αναπτύξει έντονη επιφυλακτικότητα απέναντι
σε φορείς και υπηρεσίες και συχνά χαρακτηρίζονται ως «μη συνεργάσιμα» ή «μη κινητοποιημένα»
όσον αφορά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Επίσης, είναι άτομα τα οποία δεν
δύνανται να εργαστούν λόγω ηλικίας και ταυτόχρονα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης
επιδομάτων ή συντάξεων (αναπηρικών ή μη). Όλες οι παραπάνω κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι
ως επί τω πλείστον δεν έχουν υποστήριξη από συγγενείς ή άλλο πλαίσιο, φαίνεται ότι θα μπορούσαν
να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης τους εάν λάμβαναν εξειδικευμένη και κατάλληλη
υποστήριξη μέσω ενός νέου μοντέλου προγραμμάτων Στέγασης, προσαρμοσμένα στις δικές τους
ανάγκες όπως για παράδειγμα το Housing First όπου τίθεται σε προτεραιότητα η αποκατάσταση της
στέγασης και στη συνέχεια δίνεται έμφαση στην επίλυση άλλων δυσκολιών που κάθε άτομο
αντιμετωπίζει.

Κοινωνικός Αποκλεισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, το οποίο θα πρέπει να μελετάται
κάθε φορά σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες που οδηγούν σε αποκλεισμό είτε από κοινωνικά
αγαθά (υγεία, παιδεία, εργασία) είτε σε στέρηση δικαιωμάτων. Υπάρχει συσχετισμός με τη φτώχεια
αλλά και με την αποξένωση, την περιθωριοποίηση, το στίγμα, την έλλειψη ευκαιριών, την αδυναμία
πρόσβασης σε υπηρεσίες, σε πληροφόρηση, την εισοδηματική ανισότητα κ.α. Ειδικότερα οι
ευάλωτες και ειδικές ομάδες βρίσκονται πάντα σε μεγαλύτερο κίνδυνου αποκλεισμού.
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Επισημάνθηκε ότι ενώ παρατηρείται κινητικότητα στην παροχή υπηρεσιών από προγράμματα των
Δήμων, παραμένει μειωμένη η πρόσβαση στην πληροφορία για τις υπηρεσίες αυτές. Κυρίαρχος
επίσης παραμένει ο φόβος του στιγματισμού από την αναζήτηση υποστήριξης σε δημόσιες
προνοιακές υπηρεσίες και η αντίληψη ότι θα απαξιωθεί το αίτημα και θα πληγεί η αξιοπρέπεια του
αιτούντα.
Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης εκτιμάται ότι προκαλεί μία μεγάλη αλλαγή τόσο στην
καθημερινότητα των φτωχότερων νοικοκυριών όσο και στην αξιοπρεπή αντιμετώπιση της φτώχειας.
Στο ίδιο πλαίσιο είναι και το επίδομα ενοικίου. Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στην πρόσβαση
σε υπηρεσίες υγείας με αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας η οποία προκαλεί αλυσιδωτά
αρνητικά αποτελέσματα.
Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στις ειδικές και ευάλωτες ομάδες οι οποίες εκτός των δυσκολιών
τους, αντιμετωπίζονται στερεοτυπικά και αποκλείονται συστηματικά από βασικά αγαθά, όπως για
παράδειγμα οι Ρομά από την εκπαίδευση ή οι αιτούντες άσυλο από την υγεία.

Ρατσισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η PRAKSIS συμμετέχει στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής βίας και παρέθεσε
περίληψη της κατάστασης δημοσιευμένη από το Δίκτυο. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο
Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε
μέσω συνεντεύξεων με τα θύματα, 117 περιστατικά ρατσιστικής βίας με περισσότερα από 130
θύματα. Σε 74 περιστατικά στοχοποιήθηκαν μετανάστες-ριες ή πρόσφυγες λόγω εθνικής
καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, σωματεία αλλοδαπών, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων
λόγω της σύνδεσης με πρόσφυγες και μετανάστες-ριες, καθώς και μνημείο των θυμάτων
προσφύγων σε ναυάγια. Σε 6 περιστατικά στοχοποιήθηκαν Έλληνες πολίτες λόγω χρώματος,
αλλοδαπής καταγωγής ή εθνοτικής καταγωγής. Σε 9 περιστατικά στοχοποιήθηκαν εβραϊκοί ιεροί ή
συμβολικοί χώροι και σε 1 περιστατικό στοχοποιήθηκε ημεδαπός λόγω εκπαιδευτικής δράσης κατά
του αντισημιτισμού ή νομιζόμενης θρησκείας. Σε 27 περιστατικά στοχοποιήθηκαν ΛΟΑΤKI άτομα (εκ
των οποίων 5 πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και πολίτης ΕΕ). Σε 59 περιστατικά στοχοποιήθηκαν
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περισσότερα του ενός θύματα, ενώ σε 63 περιστατικά η επίθεση τελέστηκε από ομάδα (τουλάχιστον
2 ατόμων).
Χρειάζονται συνέργειες μεταξύ των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, των εκπαιδευτικών
περιφερειών, της κοινωνίας των πολιτών, και των σωμάτων ασφαλείας προκειμένου να
ενδυναμώνονται οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η δικτύωση των ως άνω φορέων
πρέπει να ανταποκρίνεται στην σύγχρονη διαπολιτισμική κοινωνία. Ο στόχος πρέπει να είναι η
άμβλυνση των προκαταλήψεων και η κοινωνική συμβίωση στη βάση του αλληλοσεβασμού, της
αλληλοεκτίμησης και της αλληλοαναγνώρισης

Κοινωνικές Δομές /Υπηρεσίες
α) Ανοιχτό

Κέντρο Υποδοχής Αστέγων, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο

Θεσσαλονίκης(επί της οδού Μοναστηρίου 62). Η παρέμβαση στο δρόμο από την ομάδα street work
καλύπτει γεωγραφικά το Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και τους γειτνιάζοντες εντός της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι κύριες λειτουργίες του κέντρου είναι οι εξής:
1. Κοινωνική υποστήριξη.
2. Ιατρική στήριξη.
3. Εργασιακή συμβουλευτική.
4. Υπηρεσίες καθαριότητας.
5. Υπηρεσίες ατομικής υγιεινής.
6. Χώρος ξεκούρασης.
β) Το έργο «PRAKSIS-Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας»
είναι ένα πρόγραμμα, μέσω του οποίου παρέχεται ολιστική υποστήριξη σε ωφελούμενους των
ευάλωτων, ειδικών και λοιπών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα οι κύριες λειτουργίες του προγράμματος
είναι οι εξής:
1. Α΄βάθμια ιατρική στήριξη/ Παροχή δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής.
2. Κοινωνική υποστήριξη/ Διασύνδεση.
3. Κινητό Σχολείο/ Ρομά.
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4. Νομική Συμβουλευτική.
5. Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας.
Για το 2018 στο πολυϊατρείο της ΜΚΟ PRAKSIS εξυπηρετήθηκαν 9.240 άτομα, ενώ 1.000 άτομα
επιπλέον ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα της Δημόσιας Υγείας. Επίσης, 2.056 άτομα συνολικά
έλαβαν Κοινωνική Υποστήριξη, 407 Νομική Υπηρεσία και τέλος έγιναν 76 παρεμβάσεις μέσα στο
χρόνο με το Κινητό Σχολείο.
Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΚΟ Praxis, το συνολικό κόστος των δράσεων για το 2018 ανήλθε σε
22.492.799,11 ευρώ και προήλθε κυρίως από από ΕΕ ή άλλους χρηματοδοτικούς φορείς (Ύπατη
Αρμοστεία, EC Grands κ.α.).
Συγκεκριμένα για το παράρτημα της Θεσσαλονίκης και τις δομές/ δράσεις στην Κεντρική
Μακεδονία, το συνολικό κόστος για το 2018 ήταν 1.306.047,4 ευρώ. Από αυτά τα χρήματα,
96.998.41 ευρώ αντλήθηκαν από το ΕΣΠΑ, 997.601,4 από ΕΕ ή άλλους χρηματοδοτικούς φορείς
(AMIF, CARE) και 211.446,7 ευρώ από άλλες πηγές (Στέγη, Δήμος Θεσσαλονίκης).

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Η συντονίστρια δεν ανέφερε συγκεκριμένα μέτρα ή προτάσεις για την βελτίωση των υπηρεσιών.
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Κέντρο Αποκατάστασης, Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ
«Ο Σωτήρ»

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά ο Κοινωνικός
Αποκλεισμός, η Έλλειψη Υποδομών και η Οικονομική Ανέχεια.

Κοινωνικός Αποκλεισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία είναι ένα φαινόμενο που δεν περιορίζεται μόνο
στα όρια του Δήμου δραστηριοποίησης του φορέα, αλλά γενικεύεται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα
άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες τους αποκλείονται κοινωνικά, καθώς αποκλείονται από την
αγορά εργασίας, από την δυνατότητα για ανεξάρτητη ζωή και διαβίωση και οδηγούνται στην
ιδρυματοποίηση και ασυλοποίηση, τόσο με την κυριολεκτική όσο και με την μεταφορική σημασία
των εννοιών. Η έλλειψη συντονισμένων στρατηγικών για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με
αναπηρία, η έλλειψη υποδομών για την απρόσκοπτη πρόσβαση τους και συμμετοχή στο κοινωνικό
γίγνεσθαι και η έλλειψη κατάλληλων δομών, οδηγούν στην παγιοποίηση του κοινωνικού
αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία.

Έλλειψη Υποδομών

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν επαρκείς δομές παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία. Οι περισσότερες δομές που λειτουργούν ανήκουν σε ΝΠΙΔ μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και καλύπτουν το κενό της πολιτείας στην κοινωνική πρόνοια. Ο
συντονιστής αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με τη σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ,
την οποία έχει κυρώσει και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαιώματα και
υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά, λειτουργούν ελάχιστες δομές διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, δεν
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υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα είτε για ενοικίαση (από ιδιώτες) είτε για παραχώρηση (από το κράτος
και τους ΟΤΑ), προκειμένου να διαμορφωθούν κατάλληλα και να στεγάσουν τα άτομα με αναπηρία
ως δομές Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). Οι ΣΥΔ είναι ελάχιστες και οι ανάγκες μεγάλες,
με αποτέλεσμα να υπάρχουν λίστες αναμονής για ένταξη των ατόμων σε ιδρύματα κλειστής
περίθαλψης, δομές που σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και επιταγές πρέπει να εκλείψουν.
Συνοπτικά, εντοπίζεται έλλειμα σε δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, παρά την μεγάλη και
διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη της εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης, καθώς και αξιοπρεπούς και
αυτόνομης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία.

Οικονομική Ανέχεια

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η οικονομική ανέχεια είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που καλούνται τα άτομα με αναπηρία να
αντιμετωπίσουν. Ο εργασιακός και κοινωνικός αποκλεισμός τους σε συνδυασμό με την κουλτούρα
που επικρατεί (τα άτομα με αναπηρία δεν είναι κατάλληλα για εργασία, δεν έχουν τις ικανότητες
και την γνώση, δεν έχουν επαγγελματική συνείδηση κλπ.) οδηγούν στην σημερινή κατάσταση, όπου
τα άτομα με αναπηρία διαβιούν με το επίδομα αναπηρίας, που μπορεί συγκριτικά με άλλες χώρες
να είναι υψηλό, αλλά χωρίς ένταξη και εργασία δεν μπορούν να καταστούν αυτοδύναμα και
παραγωγικά. Σε άλλες χώρες το επίδομα έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων με
αναπηρία και όχι ως βασική οικονομική παροχή.
Κοινωνικές Δομές /Υπηρεσίες
Το κέντρο αποκατάστασης, κοινωνικής στήριξης και δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ «Ο Σωτήρ»
για το 2018 λειτούργησε στη Θεσσαλονίκη 7 δομές και συγκεκριμένα: 2 Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α) με 96 συνολικά ωφελούμενους, 2 Στέγες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για 8 άτομα και 3 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας με 160
ωφελούμενους. Το σύνολο των ωφελούμενων για το 2018 ήταν 274 άτομα.
Η κάθε δομή παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες και εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα στα
ωφελούμενα άτομα και στις οικογένειες τους. Ο φορέας συνολικά απασχολεί περίπου 75
εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων και έχει ομάδα εθελοντών (περίπου 35 ατόμων).
197

Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του κέντρου «Ο Σωτήρ», για το 2018, το συνολικό κόστος ανήλθε στο
1.050.000 ευρώ. Από τα χρήματα αυτά, 325.000 ευρώ ήταν χρηματοδότηση μέσω του ς ΕΣΠΑ και
725.000 ευρώ προήλθαν από άλλες πηγές, όπως ασφαλιστικά ταμεία, δωρεές, χορηγίες και
επιχορηγήσεις.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Στόχος του φορέα είναι η δημιουργία επιπρόσθετων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, καθώς οι
υπάρχουσες δεν μπορούν να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες. Επίσης, η δημιουργία Κοινωνικών
Συνεταιρεστικών Επιχειρήσεων για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, ώστε να είναι δυνατή
η κοινωνική και η επαγγελματική ένταξή τους, καταστώντας τους αυτοδύναμους και παραγωγικούς.
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Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Έμφυλη/
Ενδοοικογενειακή βία, η Ανεργία και η Χρήση ουσιών/ εξαρτήσεις.

Έμφυλη/ Ενδοοικογενειακή βία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σύμφωνα με το Σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» δεν υπάρχει άλλη ανάλογη δομή
φιλοξενίας θυμάτων κακοποίησης. Ο ΕΡΑΣΜΟΣ φιλοξενεί στη δομή του γυναίκες (μόνες ή με τα
παιδιά τους) θύματα βίας και κακοποίησης που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης ή κινδύνου.
Προσφέρει στους ωφελούμενούς του υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας με
παράλληλη ψυχοκοινωνική υποστήριξη από ειδικούς της επιστημονικής ομάδας του Συλλόγου.
Γενικά στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας παρατηρείται το φαινόμενο της αδράνειας του κόσμου
απέναντι στο πρόβλημα, ελλείψει κοινωνικής ευαισθητοποίησης, κάτι που δεν ενθαρρύνει τα
θύματα βίας στο να ζητήσουν βοήθεια, με τον φόβο του κοινωνικού στιγματισμού και της
περιθωριοποίησης. Σε αυτή την κατεύθυνση ο «ΕΡΑΣΜΟΣ» διενεργεί δράσεις δικτύωσης και
κοινωνικής ευαισθητοποίησης με στόχο την αναδιαμόρφωση της συνείδησης των ανθρώπων της
τοπικής κοινωνίας απέναντι στο πρόβλημα.
Ο Δήμος Βέροιας έχει παραχωρήσει δωρεάν διαμέρισμα στο Σύλλογο «ΕΡΑΣΜΟ» για τη φιλοξενία
και την αυτόνομη διαβίωση των θυμάτων κακοποίησης. Γίνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις, δράσεις
ευαισθητοποίησης, βιωματικά σεμινάρια και σχολές γονέων για την καταστολή και πρόληψη του
φαινομένου της έμφυλης βίας. Ο Σύλλογος και άλλες δομές του δήμου όπως το Συμβουλευτικό
κέντρο, παρέχουν δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη σε θύματα βίας αλλά και γενικότερα σε ευπαθείς
ομάδες. Επίσης, ο Σύλλογος συνεργάζεται με τις δομές του Δήμου και τα κέντρα κοινότητας για την
καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας.
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Επισημαίνεται η έλλειψη συστηματικής προβολής του προβλήματος της έμφυλης βίας, από πλευράς
δήμου, μέσα από εξειδικευμένες καμπάνιες ευαισθητοποίησης ή άλλες δράσεις .

Ανεργία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Οι δομές του Δήμου και πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας και το Συμβουλευτικό Κέντρο,
διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση και την κατάρτιση των άνεργων
πολιτών, ώστε με την παράλληλη στήριξη του ΟΑΕΔ να ενταχθούν το συντομότερο δυνατόν στο
εργατικό δυναμικό του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με τις ανάλογες συμβάσεις εργασίας.
Επισημαίνεται η έλλειψη ρευστότητας στην τοπική αγορά, γεγονός που καθιστά δύσκολη την
πρόσληψη και διατήρηση προσωπικού.

Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Στο δήμο Βέροιας παραμένει το πρόβλημα της χρήσης ουσιών, ακόμα και σε μικρές ηλικίες και
κυρίως στον αστικό ιστό. Η συγκεκριμένη παραβατικότητα εκδηλώνεται με τρόπους που οδηγούν
αναγκαστικά άτομα ή ομάδες χρηστών ουσιών (ναρκωτικά-αλκοόλ) σε σταδιακή περιθωριοποίηση
και κοινωνικό αποκλεισμό. Στο συγκεκριμένο τοπίο παθογένειας προστίθεται το χρόνιο πρόβλημα
του καταυλισμού των Ρομά περιφερειακά της πόλης της Βέροιας.

Κοινωνικές Δομές /Υπηρεσίες
Η Κοινωνική Δομή του Έρασμου (συμβουλευτική υποστήριξη) βρίσκεται στην Βέροια και προσφέρει
κοινωνικές υπηρεσίες σε Γυναίκες και παιδιά που έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας, άτομα που έχουν
άμεση ανάγκη και βρίσκονται σε κίνδυνο, άστεγους και πρόσφυγες. Το 2018 οι ωφελούμενοι της
δομής ήταν 24 άτομα.
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Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του συλλόγου «ΕΡΑΣΜΟΣ» για το 2018 το συνολικό κόστος ανήλθε στις
36.425,63 ευρώ.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Από το φορέα προτείνονται τα εξής:
1. Δημιουργία ενός εργαστηρίου στο οποίο θα απασχολούνται οι φιλοξενούμενες και θα μπορούν
να αποκτήσουν το πρώτο τους εισόδημα στην περίπτωση που είναι άνεργες για να ενταχθούν και
πάλι στην κοινωνία και να ανταποκριθούν στα πρώτα τους έξοδα.
2. Δημιουργία μιας δομής η οποία θα μπορεί να εκπαιδεύει σωστά και να εξελίξει τις δεξιότητες
των άνεργων κακοποιημένων γυναικών ώστε να επανενταχθούν στην κοινωνία.
3. Επέκταση των σχολών γονέων και των βιωματικών- διαδραστικών σεμιναρίων και στα σχολεία
με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών.
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Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (ΕΣΒΕ)
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Έλλειψη Στέγης,
ο Κοινωνικός Αποκλεισμός και η Έλλειψη Υποδομών.

Έλλειψη Στέγης

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) –Οικοτροφεία για
πρόσωπα με κινητικές και πολλαπλές αναπηρίες. Στον συγκεκριμένο φορέα εκκρεμούν 19 αιτήσεις
οι οποίες αφορούν πρόσωπα ενήλικα ή μεσήλικα, στην πλειονότητα τους με πολύ σοβαρές και
πολλαπλές αναπηρίες. Από αυτά, ένα είναι τελείως ορφανό, έξι είναι ορφανά από έναν γονιό, δύο
ανήκουν σε μονογονεϊκές οικογένειες και ένα έχει πατέρα τετραπληγικό. Οι περισσότεροι γονείς
είναι υπερήλικες και με επιβαρυμένη υγεία από τη μακροχρόνια παροχή φροντίδας στα ανάπηρα
τέκνα τους.
Η ύπαρξη νέων ΣΥΔ διασφαλίζει την μελλοντική κοινωνική αποκατάσταση των ΑμεΑ προς αποφυγή
της ιδρυματικής περίθαλψης. Επισημάνθηκε ότι θα υποβληθεί αίτηση στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (ΠΚΜ) για την δημιουργία 2 νέων ΣΥΔ των 4 ατόμων η κάθε μία στο πλαίσιο νέας
πρόσκλησης της ΠΚΜ.

Κοινωνικός Αποκλεισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Τα ΑμεΑ που περιθάλπονται στην ΕΣΒΕ έχουν ανάγκη συμμετοχής σε δράσεις οργανωμένες από την
τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων τους. Οι δράσεις αυτές μπορούν να
έχουν ψυχαγωγικό- κοινωνικό – πολιτιστικό χαρακτήρα.
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Έλλειψη Υποδομών

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Καταγράφεται έλλειψη υποδομών- δομών για την περίθαλψη των ΑμεΑ που διαβιούν στα σπίτια
τους. Υπάρχουν αρκετές αιτήσεις νέων υποψηφίων μελών της ΕΣΒΕ, αφού δεν υπάρχουν δομές για
να περιθάλπουν τα ΑμεΑ έπειτα από το τέλος της φοίτησης τους στα Ειδικά Εργαστήρια
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή μετά την
ηλικία των 24 χρόνων.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Η ΕΣΒΕ μεριμνά για τα θέματα των ΑμεΑ και των οικογενειών τους σχετικά με την κοινωνική τους
ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και για την προώθηση των αιτημάτων για την
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους. Η δομή για το 2018 εξυπηρέτησε 70 ΑμεΑ ωφελούμενους
και είχε 59 άτομα προσωπικό.

Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος για το 2018 το συνολικό κόστος
εργασιών ανήλθε στο 1.342.815,75 ευρώ, εκ των οποίων τα 479.827,10 ευρώ ήταν επιχορήγηση από
το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και τα υπόλοιπα από άλλες πηγές (ΕΟΠΥΥ, ΠΚΜ, συνδρομές).

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Προτάθηκαν η ανάγκη λειτουργίας νέων Στεγών Υποστηριζόμενη Διαβίωσης (ΣΥΔ), καθώς και η
ανάγκη λειτουργίας φιλοξενείου ΑμεΑ για τις έκτακτες ανάγκες των οικογενειών των ΑμεΑ αφενός
και αφετέρου για την προετοιμασία των ατόμων στην υποστηριζόμενη διαβίωση.
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Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό ΠΕ Σερρών
«Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Έλλειψη
Υποδομών και ο Κοινωνικός Αποκλεισμός.

Έλλειψη Υποδομών

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η έλλειψη υποδομών είναι ένα σύνθετο πρόβλημα καθώς:
- Δεν υπάρχουν υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί) που να στηρίξουν
την οικογένεια να διαχειριστεί το πρόβλημα του παιδιού από τη στιγμή που παίρνει την πρώτη
γνωμάτευση για την αναπηρία και μετέπειτα.
- Δεν υπάρχουν Υπηρεσίες που να ενημερώνουν τους γονείς σχετικά με το τι δικαιούνται ως
αναφορά επιδόματα, παροχές, ΚΕΠΑ. Το Θέμα είναι ότι η Υποστηρικτική υπηρεσία θα πρέπει να
αναζητήσει το γονιό και να τον βοηθήσει, ιδίως κατά το πρώτο χρονικό διάστημα που περνά μια
κατάσταση πένθους, μέχρι να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει με την νέα κατάσταση που
βιώνει ο ίδιος και όλη η οικογένεια.
- Δεν υπάρχει υποστηρικτική Υπηρεσία που να στοχεύει στη στήριξη των αδελφών των ατόμων με
αναπηρία, ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι .
- Τα άτομα με αυτισμό αλλά και γενικώς τα άτομα με αναπηρία χρειάζονται συνεχώς ένα πλαίσιο
εκπαίδευσης και μάλιστα δια βίου εκπαίδευσης. Όταν τελειώνουν την Εκπαίδευση που παρέχεται
από τη Πολιτεία, οι υποδομές είναι ελάχιστες για να καλύψουν την μετέπειτα εκπαίδευση των
ατόμων με αναπηρία.
Σχετικά με τις υπάρχουσες πολιτικές παρέμβασης ο συντονιστής καταγράφει ότι ο δήμος Σερρών
διαθέτει 1 ΚΔΑΠ-ΜΕΑ που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία που
αποφοιτούν από την Εκπαίδευση.
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Κοινωνικός Αποκλεισμός

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία επισημαίνεται ότι:
- Δεν υπάρχει η σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Κάποια από τα άτομα με αναπηρία
με κατάλληλη εκπαίδευση και σε προστατευμένους χώρους μπορούν να εργαστούν.
- Δεν υπάρχει ενημέρωση για τις δυνατότητες εργασιακής απασχόλησης των ατόμων με
αναπηρίες.
- Δεν προβλέπεται η επαγγελματική κατάρτιση σε αντικείμενα προσφιλή στην κοινωνία ή/και με
θετικές προοπτικές.
Όσο αφορά πολιτικές παρέμβασης, ελάχιστα άτομα με αναπηρία δουλεύουν. Ο σύλλογος
«Ηλιαχτίδα» με τη βοήθεια ιδιωτικής επιχείρησης (Καφετέρια), στο πλαίσιο προγράμματος
προεπαγγελματικής κατάρτισης, αρχίζει τη σταδιακή ένταξη ατόμων με αυτισμό, αφού έχει
προηγηθεί βέβαια μακρόχρονη εκπαίδευση.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο Σύλλογος και το ΚΔΑΠ - ΜΕΑ στεγάζονται στον ίδιο χώρο, που λειτουργεί από το 2015 και από το
2016 λειτουργεί με μόνιμο προσωπικό γιατί εντάσσεται στη δράση «Εναρμόνιση της Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής» με φορέα Υλοποίησης την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης &
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του συλλόγου λειτουργεί σε 2 βάρδιες,
η πρωινή καλύπτει ανάγκες ατόμων που έχουν τελειώσει την Εκπαίδευση που τους παρέχει η
Πολιτεία. Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων το 2018 ήταν 33 άτομα με αναπηρία. Το προσωπικό
της δομής είναι 12 άτομα που πλαισιώνεται από 14 εθελοντές.
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Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του συλλόγου, το συνολικό κόστος για το 2018 ανήλθε σε 215.854,94 ευρώ,
εκ των οποίων τα 85.795,48 προήλθαν από την δράση «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» μέσω ΕΕΤΑΑ και 42.580 ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας και κοινωνικών
Υποθέσεων - Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του φορέα αφορούν:
- Στη διοργάνωση επισκέψεων σε χώρους εντός και εκτός Νομού.
- Σε επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους ύστερα από κατάλληλη προετοιμασία .
- Στη συνεχή επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών της Δομής, δεδομένου ,ότι ο Αυτισμός είναι μια από
τις πιο δύσκολες αναπηρίες. Το ετήσιο κόστος μιας επιμόρφωσης με καταξιωμένους Επιστήμονες
στον τομέα του αυτισμού, μπορεί να είναι της τάξεως των 6.000 ευρώ. Δράσεις εξωστρέφειας των
ωφελούμενων μπορεί να έχουν ως ετήσιο κόστος 10.000 ευρώ.
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Ορφανοτροφείο «Η ΜΕΛΙΣΣΑ»
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που κατεγράφησαν είναι η Έμφυλη/ Ενδοοικογενειακή
βία, η Έλλειψη Υποδομών και η Χρήση ουσιών/ εξαρτήσεις.

Έμφυλη/ Ενδοοικογενειακή βία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Σύμφωνα με στοιχεία του φορέα που τους γνωστοποιούνται μέσα από τη συνεργασία με τις
κοινωνικές υπηρεσίες κάθε Δήμου, όταν δέχονται αιτήματα εισαγωγών, διαπιστώνεται

ότι

δυστυχώς κάθε χρόνο αυξάνονται τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας.
Η κοινωνική υπηρεσία των Δήμων, παρεμβαίνει με σκοπό την εξομάλυνση κάθε περιστατικού
ενδοοικογενειακής βίας που θα πέσει στην αντίληψή της. Σε δύσκολες περιπτώσεις θα ζητηθεί η
μετακίνηση ανηλίκου, όταν το περιβάλλον στο οποίο ζει το ανήλικο παιδί είναι επικίνδυνο και
κακοποιητικό. Για τα συγκεκριμένα περιστατικά υπάρχει συνεργασία με την Εισαγγελία Ανηλίκων.

Έλλειψη Υποδομών

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Το πρόβλημα της έλλειψης υποδομών έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος να
φιλοξενηθεί κάπου η ανήλικη μέχρι να τελειώσουν όλες οι διαδικασίες παραπομπής σε δομή
παιδικής προστασίας. Στο διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, αφού έχει αποφασιστεί
η μετακίνηση ενός παιδιού από το σπίτι του, σε μία δομή παιδικής προστασίας, πολλές φορές το
παιδί φιλοξενείται στην Παιδοψυχιατρική Κλινική, που διαθέτουν δύο νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης. Κάτι τέτοιο είναι επιβαρυντικό για το παιδί, και δε βοηθά, στην ομαλή του μετάβαση
στην δομή.
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Χρήση Ουσιών/ Εξαρτήσεις

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η χρήση ναρκωτικών ουσιών, αποτελεί πια κάτι παραπάνω από ένα συνηθισμένο γεγονός. Η
προσφορά είναι μεγάλη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Μπορεί ένα ανήλικο παιδί να
προμηθευτεί πολύ εύκολα π.χ. χασίς, με πολύ χαμηλό οικονομικό αντίτιμο. Η ΜΕΛΙΣΣΑ, ως φορέας
παιδικής προστασίας έχει άμεση και ουσιαστική συνεργασία όλα τα χρόνια με το ΚΕΘΕΑ. Παρόλο
ότι γίνονται εντατικοί και καθημερινοί έλεγχοι σε κεντρικά σημεία τη πόλης, από τις αστυνομικές
αρχές, το πρόβλημα παραμένει σοβαρό.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Το ορφανοτροφείο θηλέων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» είναι ένας φορέας παιδικής προστασίας, που φροντίζει
παιδιά, συγκεκριμένα κορίτσια, που βρίσκονται σε κίνδυνο, κι έρχονται μετά από εισαγγελική
απόφαση όταν αφαιρείται η επιμέλεια από τους γονείς των παιδιών. Η ΜΕΛΙΣΣΑ λειτουργεί από το
1921. Αυτή τη στιγμή φροντίζει 21 κορίτσια. Ο αριθμός του προσωπικού είναι 14 άτομα, εκ των
οποίων τα 6 προέρχονται από επιχορηγούμενο πρόγραμμα. Στο φορέα συνεισφέρουν και 25
εθελοντές.

Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα για το έτος 2017 το σύνολο του κόστους της δομής ήταν
251.899,02 €, εκ των οποίων τα 49.660,20 € ήταν κρατική επιχορήγηση.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Ζητήθηκε οργανωμένη ενημέρωσης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για νέες
δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων.
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Σύλλογος Προστασίας Παιδιών «ΒΕΝΙΑΜΙΝ»
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Ανεργία, η
Οικονομική Ανέχεια και η Έλλειψη Υποδομών

Ανεργία/Οικονομική Ανέχεια/Έλλειψη Υποδομών

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων ατόμων του Συλλόγου Προστασίας Παιδιών
ΒΕΝΙΑΜΙΝ (Μητέρες) αναζητούν εργασία. Το 2018, σύμφωνα με στοιχεία του φορέα, η ανεργία στο
Νομό Πιερίας ανήλθε περίπου στο 25% χωρίς να υπολογίζει κανείς την ανασφάλιστη εργασία. Το
πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ δεν επαρκεί για τις ανάγκες των ωφελούμενων, ενώ
παράλληλα δεν υπάρχει κάποια οικονομική υποστήριξη προς την τράπεζα τροφίμων του ΒΕΝΙΑΜΙΝ.
Ένα μεγάλο ποσοστό του ντόπιου πληθυσμού αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και
δεν δύναται να ανταπεξέλθει ούτε στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του. Όσον αφορά στις μητέρες
των ωφελούμενων παιδιών από τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ, ο μέσος όρος των δηλωθέντων εισοδημάτων τους
για το 2018 ανήλθε στις 3.500 €, το οποίο και προφανώς είναι πολύ χαμηλό.
Σχετικά με την έλλειψη υποδομών, ο σύλλογος αναζητά αρκετά χρόνια κάποιο χώρο να του
παραχωρηθεί για τις ανάγκες του (αποθήκευση τροφίμων, προϊόντων, στέγαση εικαστικού
εργαστηρίου).

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Σκοπός του συλλόγου ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι να υποστηρίζει ψυχολογικά, ηθικά και οικονομικά παιδιά που
στερούνται οικογενειακής φροντίδας δηλαδή παιδιά που είτε είναι ορφανά από έναν ή και τους
δύο γονείς, είτε εγκαταλελειμμένα, είτε παιδιά που η επιμέλεια έχει αφαιρεθεί από τους φυσικούς
γονείς με εισαγγελική απόφαση. Πάνω από 1.300 παιδιά έχουν υποστηριχθεί από το 1994 έως και
σήμερα. Για το 2018 συγκεκριμένα υποστηρίχτηκαν 60 μονογονεϊκές οικογένειες και 105 παιδιά. Ο
σύλλογος απασχολεί μόνιμο προσωπικό τριών (3) ατόμων, ενώ συνεισφέρουν και 47 εθελοντές.
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Πηγές Χρηματοδότησης
Δεν υποβλήθησαν οικονομικά στοιχεία.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Προτείνεται η ανάπτυξη του Εικαστικού Εργαστηρίου ι του ΒΕΝΙΑΜΙΝ, που αφορά την εθελοντική
απασχόληση των ωφελούμενων μητέρων του ΒΕΝΙΑΜΙΝ, μαθαίνοντας κάποια τέχνη ραπτικής και
παράγοντας χειροποίητα προϊόντα που ο φορέας θα πουλά μέσω eshop – bazaar. Με τα έσοδα θα
αγοράζονται τρόφιμα ξανά για τις ίδιες ωφελούμενες μητέρες και τα παιδιά τους. Για όλα αυτά
χρειάζεται να βρεθεί κατάλληλος χώρος αλλά και εξοπλισμός. Μια εκτίμηση κόστους για ορίζοντα
λειτουργίας 3 ετών ανέρχεται σε 30.000€.
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Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας «Πρωτοβουλία για το Παιδί»
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Έμφυλη/
Ενδοοικογενειακή βία, Σχολικός εκφοβισμός (Bullying)/ Νεανική παραβατικότητα και η Χρήση
ουσιών/ εξαρτήσεις

Έμφυλη/Ενδοοικογενειακή βία

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Ως το σημαντικότερο πρόβλημα, που εμφανίζει τάσεις επιδείνωσης, είναι η σεξουαλική κακοποίηση
ανηλίκων, που αποτελεί την πιο ειδεχθή μορφή κακοποίησης. Συνολικά 39 παιδιά υπήρξαν
εγνωσμένα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στους Νομούς Ημαθίας και Πέλλας την τελευταία
δεκαετία, με το μικρότερο σε ηλικία να είναι οχτώ μηνών. Ένα περιστατικό αφορούσε ψευδή
αναφορά σεξουαλικής κακοποίησης. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων (95%) ο
δράστης είναι γνωστός του θύματος. Σχεδόν σε μία στις πέντε περιπτώσεις (18%) κακοποίησης ο
δράστης προέρχεται από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον (θείος, ξάδερφος κτλ.), ενώ στο 15%
των περιπτώσεων είναι ο ίδιος του ο πατέρας. Σε κάποιες περιπτώσεις κακοποίησης (7%) δράστης
είναι η ίδια του η μητέρα.
Στα όρια του Δήμου Βέροιας, σύμφωνα με πληροφορίες από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
καταγράφηκαν συνολικά 55 περιπτώσεις έμφυλης βίας, ενδοοικογενειακής βίας ή άλλων μορφών
βίας, μέσα στο 2019. Από αυτές, οι 32 αφορούσαν εισαγγελικές παραγγελίες για διερεύνηση
κακοποίησης, ενώ οι 8 ήταν αναφορές από τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου. Υπολογίζεται ότι στο
σύνολο των περιπτώσεων εμπλέκονταν περίπου 100 ανήλικοι. Σύμφωνα με πληροφορίες που
προκύπτουν από τον Δήμο, παρατηρείται αύξηση του αριθμού των περιστατικών, κάτι που πιθανώς
να οφείλεται στην εντονότερη δραστηριοποίηση υπηρεσιών που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα,
με αποτέλεσμα την ανάδειξη περισσότερων περιστατικών βίας.
Οι παρεμβάσεις συνήθως εξαντλούνται στην αντιμετώπιση περιστατικών, όταν αυτά προκύπτουν,
και όταν οι υπηρεσίες κληθούν από τις αρμόδιες αρχές. Σε πολλά περιστατικά, που έχουν εντοπιστεί

211

αρχικά από την Πρωτοβουλία για το Παιδί και ζητείται η άποψη των υπηρεσιών Πρόνοιας των
Δήμων, υπάρχει συνεργασία σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Ο φορέας θεωρεί ότι απαιτούνται πολιτικές και παρεμβάσεις που να αποτελούν μέρος ενός γενικού
σχεδιασμού για την παιδική προστασία, ο οποίος να περιλαμβάνει τις αναγκαίες δράσεις πρόληψης,
την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών προστασίας και την αντιμετώπιση άλλων σημαντικών
ζητημάτων που συνδέονται (όπως η παραβατικότητα των ανηλίκων).

Σχολικός εκφοβισμός (Bullying)/ Νεανική
παραβατικότητα
Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί εργάζεται ήδη επί 12 έτη στον τομέα της παιδικής προστασίας. Κατά τη
διάρκεια αυτής της θητείας και ιδιαίτερα μέσα από το έργο του Κέντρου Αναφοράς διαπιστώνονται
οι σοβαρές διαστάσεις του προβλήματος της παραβατικής συμπεριφοράς των ανηλίκων της
περιοχής. Η προσεκτική παρατήρηση των μεγεθών και των ποιοτικών παραμέτρων του
προβλήματος, αλλά και οι συσχετίσεις με προγενέστερες καταστάσεις που επίσης αξιολογήθηκαν,
οδηγούν σε κοινωνιολογικού χαρακτήρα ανησυχητικές διαπιστώσεις για το μέγεθος του
προβλήματος: ολοένα και περισσότεροι ανήλικοι «μπλέκουν» σε παραβατικές πράξεις, ορισμένες
από τις οποίες είναι πρωτοφανέρωτες, ενώ ταυτόχρονα το όριο ηλικίας των νεαρών παραβατών
κατεβαίνει με εντυπωσιακούς ρυθμούς.
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί αναλαμβάνει, το 2ο Διεθνές Συνέδριό της, τον Νοέμβριο του 2020, με
θέμα την παραβατική συμπεριφορά των ανηλίκων και ζητήματα διερεύνησης που θα αναπτυχθούν
από Έλληνες και ξένους ειδικούς. Ως προκαταρκτικό στάδιο αυτού του Συνεδρίου θεωρείται η
πραγματοποίηση συσκέψεων σε υψηλό επίπεδο υπό την αιγίδα (και ως επισπεύδοντος) του Δήμου
Βεροίας και τη συμμετοχή της Εισαγγελέως Ανηλίκων, του Αστυνομικού Διευθυντή Ημαθίας, των
Σχολικών Συντονιστών Α’ θμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης, των υπηρεσιών Πρόνοιας του Δήμου και
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και φορέων παιδικής προστασίας, προς χάραξη μίας σταθερής
πολιτικής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου.
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Χρήση Ουσιών/ Εξαρτήσεις

Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Κατά το έτος 2019 έγινε καταγραφή 30 περιπτώσεων χρήσης ουσιών και εξάρτησης από αυτές,
σύμφωνα με πληροφορίες των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Σε αυτόν τον αριθμό δεν
περιλαμβάνονται τα στοιχεία από φορείς, όπως το Κέντρο Πρόληψης, ο ΟΚΑΝΑ και άλλοι. Επίσης,
στα όρια του Δήμου, παρατηρείται μέσω αναφορών από σχετικούς φορείς, η ύπαρξη πολλών
σημείων αγοραπωλησίας εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως και η δημιουργία ομάδων (γκέτο), μέσα
στην οποία προωθούνται στον ευρύτερο πληθυσμό.
Σκοπός του Κέντρου Πρόληψης είναι η πρωτογενής πρόληψη σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες που
δεν έχουν άμεση σχέση με το πρόβλημα της χρήσης και η προαγωγή της υγείας. Κάποιες από τις
δράσεις του Κέντρου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, η ορθή και έγκυρη
πληροφόρηση, βιωματικά σεμινάρια γονέων, βιωματικές ομάδες εφήβων και νέων. Επίσης γίνονται:
- Βιωματικά εργαστήρια νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών.
- Ατομικές συναντήσεις.
- Παρεμβάσεις πρόληψης Και προαγωγής της ψυχικής υγείας σε εργασιακούς Χώρους.
- Συνεργασία με φορείς, οργανισμούς, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο σύλλογος «Πρωτοβουλία για το Παιδί» λειτουργεί τις παρακάτω δομές:
1.Το Σπίτι της Βεργίνας (Ξενώνας κλειστής φιλοξενίας)
Το Σπίτι της Βεργίνας παρέχει μακροχρόνια φιλοξενία σε ένα σταθερό περιβάλλον φροντίδας, το
οποίο προσομοιάζει με αυτό της οικογένειας, σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και έχουν βιώσει
κάθε είδους κακομεταχείριση (σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική κακοποίηση, παραμέληση, ή
είναι ορφανά). Ο αριθμός ωφελούμενων για το 2018 ήταν 10 παιδιά, ενώ απασχολήθηκαν 10 άτομα
μόνιμο προσωπικό και 25 εθελοντές.
2. Το Κέντρο ημερήσιας φροντίδας της Βέροιας
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Στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας, γίνονται δεκτά παιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας 618 ετών που βρίσκονται σε ανάγκη ή και σε κίνδυνο (παραμελημένα, κακοποιημένα ή ορφανά
παιδιά, που προέρχονται από δυσλειτουργικές ή διαλυμένες οικογένειες και βιώνουν
περιθωριοποίηση, απόρριψη, σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία), και υποστηρίζονται οι
οικογένειές τους. Ο αριθμός ωφελούμενων για το 2018 ήταν 162 παιδιά και έφηβοι, ενώ
απασχολήθηκαν 15 άτομα μόνιμο προσωπικό και 85 εθελοντές.
3. Κέντρο Αναφοράς και θεραπείας τραύματος
Το Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής έχει σαν στόχο την υποδοχή περιστατικών
κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών, την υποστήριξη ευάλωτων ατόμων και οικογενειών με παροχή
υλικής, ψυχολογικής, ιατρικής, φαρμακευτικής, ψυχιατρικής βοήθειας και συμβουλευτικής, και
τέλος την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σε θέματα σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, την
καταπολέμηση των διακρίσεων και την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.
Το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος ασχολείται με την ψυχοθεραπεία των παιδιών-θυμάτων
κακομεταχείρισης, ιδιαίτερα σεξουαλικής κακοποίησης, που φιλοξενούνται στο Σπίτι της Βεργίνας
ή στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας, αλλά και με την ψυχοθεραπεία ατόμων-θυμάτων
βίας, που δεν είναι φιλοξενούμενα.
Ο αριθμός ωφελούμενων για το 2018 ήταν 195 άτομα, ενώ απασχολήθηκαν 4 άτομα μόνιμο
προσωπικό και 5 εθελοντές.

Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του συλλόγου, το συνολικό κόστος για το 2018 ανήλθε σε 311.003,14 €.
Σχετικά με τα έσοδα του συλλόγου, 292.000€ αντλήθηκαν από προγράμματα ΕΣΠΑ, ενώ από άλλες
πηγές αντλήθηκαν 250.720,49 €.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του φορέα αφορούν:
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- Δωμάτιο εκτόνωσης των ωφελούμενων: ειδικά διαμορφωμένος χώρος σύμφωνα με διεθνείς
προδιαγραφές, όπου θα δίνεται η ευκαιρία σε εξατομικευμένο ή ομαδικό επίπεδο αφενός η
παρατήρηση και καταγραφή από εξειδικευμένο προσωπικό (μέσω καθρεφτών διπλής όψεως)
ενδεχόμενης αποκλίνουσας συμπεριφοράς, παρουσιαζόμενης ψυχοπαθολογίας ή κατάσταση
κρίσεως.
- Δημιουργία ενός επαγγελματικού χώρου (λέσχη νέων, πολυχώρος τεχνών, χώρος εστίασης)
όπου θα έχει διττό σκοπό, αφενός την εργασιακή αποκατάσταση ωφελούμενων παιδιών που
διημέρευσαν και παρακολούθησαν με επιτυχία το πρόγραμμα και έχουν πλέον ενηλικιωθεί.
Αφετέρου, την δυνατότητα των ωφελούμενων παιδιών του ΚΗΦ να επισκέπτονται/ φιλοξενούνται
σε ένα προστατευμένο πλαίσιο κοινωνικής ένταξης και επανένταξης ενδεχομένως. Ο χώρος θα είναι
ανοιχτός στο γενικό πληθυσμό.
- Χώρος εκγύμνασης, εκτόνωσης και ενδυνάμωσης σώματος.
- Χρηματοδότηση για δυνατότητα των ωφελούμενων να έρχονται σε επαφή με καινούρια
ερεθίσματα, τρόπο ζωής και απόκτηση εμπειριών μέσα από την πραγματοποίηση ταξιδιών σε
συστηματική βάση.
- Ανάπτυξη Προγραμμάτων Παρέμβασης και Ενημέρωσης για νέους και ενηλίκους σχετικά με την
παραβατικότητα και την χρήση ουσιών (εκτιμώμενο κόστος για τα προγράμματα αυτά: 25.000 ευρώ
και εκτίμηση ωφελούμενων 200 άτομα (100 ανήλικοι και 100 ενήλικοι).
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ABBAHOUSE Thessaloniki «Το Σπίτι του Πατέρα»
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι η Έλλειψη Υποδομών και ο
Κοινωνικός Αποκλεισμός.

Έλλειψη Υποδομών/ Κοινωνικός
Αποκλεισμός
Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Στο Πλαγιάρι, όπου και εδράζεται η δομή φιλοξενίας, παρατηρείται έλλειψη υποδομών στις
περιοχές που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας και δημιουργούν ζητήματα ασφάλειας και
πρόσβασης τόσο για το σύνολο της κοινότητας όσο και για τον ευάλωτο πληθυσμό που φιλοξενεί ο
φορέας, που είναι ανήλικα παιδιά, προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει
πεζοδρόμηση σε σημεία της περιοχής, που καθιστά επικίνδυνη τη μετακίνηση των κατοίκων.
Επίσης, στις πιο απομονωμένες γειτονιές του Πλαγιαριού, παρατηρείται έλλειψη φωταγώγησης,
που καθιστά τη μετακίνηση με τα πόδια επικίνδυνη (σε συνδυασμό με την έλλειψη πεζοδρόμησης).
Τέλος ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η μειωμένη και χωρίς συνέπεια αστική συγκοινωνία
με τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, την οποία ο Δήμος Θέρμης καλύπτει με μικρό λεωφορείο που συνδέει
την περιοχή του Πλαγιαρίου με εκείνη της Θέρμης. Παρόλα αυτά, η σύνδεση με τις άλλες περιοχές
όπως η Περαία και το κέντρο είναι δύσκολη, εμποδίζοντας πολλές φορές τη μετακίνηση των παιδιών
από και προς τις δραστηριότητες τους.
Όσον αφορά την πρόσβαση και ασφάλεια των μαθητών, ο Δήμος έχει προβλέψει την ύπαρξη
σχολικού τροχονόμου καθώς και διαβάσεων στην περιοχή του Δημοτικού. Παράλληλα, σε αρκετά
σημεία όπου υπάρχει πεζοδρόμηση, υπάρχουν ράμπες. Όπως αναφέρθηκε, στο κομμάτι των
συγκοινωνιών, ο Δήμος καλύπτει μεγάλο μέρος του κενού που αφήνει ο προγραμματισμός –ή η
έλλειψη αυτού- των δρομολογίων του ΟΑΣΘ.
Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης της κοινότητας γίνονται εκδηλώσεις ενημέρωσης για κοινωνικά
ζητήματα. Επίσης, για την υλική και ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων και οικογενειών σε ανάγκη
πραγματοποιούνται δράσεις του Δήμου, τόσο σε συνεργασία με το φορέα μας όσο και με
εθελοντικές ομάδες.
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Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Σκοπός του φορέα “ABBAHOUSE” είναι η στέγαση, περίθαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε
παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τη φυσική οικογένειά τους για λόγους παραμέλησης,
κακοποίησης ή απώλειας της φυσικής οικογένειας. Το 2018 το σύνολο των παιδιών που
στεγάστηκαν ήταν 25, και το σύνολο των ωφελούμενων από δράσεις κοινωνικής παρέμβασης και
στήριξης 2.

Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα, για το έτος 2018, το σύνολο του κόστους της δομής ήταν
318.000,00 €.
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Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των αποφοίτων μαθητών της ΠΒΜ ΟΑΕΔ
Λακκιάς «Η Αρμονία»
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι ο Κοινωνικός Αποκλεισμός, η
Έλλειψη Στέγης και η Ανεργία.

Κοινωνικός Αποκλεισμός/Έλλειψη Στέγης/
Ανεργία
Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Για τον πληθυσμό των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς δεν υπάρχουν ράμπες ΑμεΑ σε πολλά σημεία,
ενώ και πολλές ήδη υπάρχουσες, είναι δύσκολα προσβάσιμες. Επίσης, δεν υπάρχει ακουστική
προειδοποίηση, ενώ υπάρχει έλλειψη δομών κοινωνικής αποκατάστασης αποκλεισμένων κοινωνικά
ομάδων, όπως ΑμεΑ μεγάλη ηλικίας (άνω των 50) και άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.
Σχετικά με την έλλειψη στέγης, αναφέρεται ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός αστέγων που βρίσκουν
προσωρινό κατάλυμα σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους. Αναφέρει ότι παρόλο που έχουν
δημιουργηθεί σχετικές δομές (π.χ. Υπνωτήριο), δεν καλύπτουν τις ανάγκες και πολλές φορές
υπολειτουργούν λόγω υπερπληθυσμού.
Τέλος, για την ανεργία, παρατηρείται μεγάλο ποσοστό (ανεργίας) σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες.
Παρόλο που υλοποιούνται προγράμματα δια βίου μάθησης, οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας είναι
ορισμένου χρόνου με συνέπεια να δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας στους εργαζομένους.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Σκοπός του συλλόγου είναι η δημιουργική απασχόληση, η κοινωνική ένταξη, η δια βίου εκπαίδευση
και η ανάπτυξη των κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία. Ο αριθμός
ωφελούμενων για το 2018 ήταν 15 άτομα και το προσωπικό 4 άτομα.
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Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του συλλόγου, για το έτος 2018, τα χρήματα που αντλήθηκαν από
προγράμματα ΕΣΠΑ ήταν 53.636,17 ευρώ, 16.340 ευρώ ήταν επιχορήγηση από την ΠΚΜ και τέλος
15.462 ευρώ προήλθαν από συνδρομές.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του φορέα αφορούν την κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία μέσω Συμμετοχής
σε εκδηλώσεις του δήμου, Αθλητικές διοργανώσεις, Φεστιβάλ, Κοινωνικές δράσεις με άλλους
φορείς ΑμεΑ
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Σωματείο Ειδικής Αγωγής και Προστασίας ΑμεΑ «Η ΖΩΗ»

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι ο Κοινωνικός Αποκλεισμός, η
Ανεργία και η Οικονομική Ανέχεια.

Κοινωνικός Αποκλεισμός/Ανεργία/
Οικονομική Ανέχεια
Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Τα άτομα με αναπηρία κα τα άτομα με νοητική υστέρηση αντιμετωπίζουν όλα τα παραπάνω
προβλήματα λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού και των αυξημένων δαπανών διαβίωσης. Πολλά
άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη καθημερινής και συνεχούς συμπαράστασης, μέσω της παρουσίας
συνοδού.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Το Σωματείο Ειδικής Αγωγής και Προστασίας ΑμεΑ «Η Ζωή» στη Θεσσαλονίκη εξυπηρετεί άτομα με
αναπηρίες – κυρίως Νοητικής Στέρησης – προσφέροντας υπηρεσίες όπως:
1. Θεραπευτικές πράξεις, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία.
2. Προσαρμοσμένη ατομική άθηληση.
3. Κοινωνικοποίησης – Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση.
4. Ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και οριοθέτηση της συμπεριφοράς.
5. Εργαστηριακή Κατάρτιση: Κεραμική-Υφαντική-Ραπτική-Κατασκευές.
6. Συντήρηση και ενίσχυση γνώσεων γενικής παιδείας.
7. Μουσική- Μουσικοθεραπεία-Συναισθηματική Έκφραση-Θεατρικό παιχνίδι.
8. Αυτοεξυπηρέτηση.
9. Εκμάθηση και χρήση Η/Υ κ.α.
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Τα

προγράμματα

του

σωματείου

συμβάλλουν

γενικότερα

στην

καταπολέμηση

της

περιθωριοποίησης των ΑμεΑ και στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Καλλιεργούν τις
ατομικές τους δεξιότητες, παρέχουν καθημερινά δραστηριότητες σωματικής και πνευματικής
βελτίωσης. Εξυπηρέτησε 16 άντρες ωφελούμενους και 14 Γυναίκες το 2018.

Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του σωματείου, το συνολικό κόστος της δομής για το 2018 ήταν 152,971.60
ευρώ με χρηματοδότηση 86.656,00 από Κρατική Επιχορήγηση.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Το αίτημα – πρόταση του φορέα αφορά την εξεύρεση μόνιμης ιδιόκτητης στέγασης (ο χώρος που
λειτουργεί τώρα η δομή είναι μισθωμένος).
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Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας»
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι η Οικονομική Ανέχεια, η
Έλλειψη Υποδομών και η Ανεργία.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Το Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας έχει σαν βασικό στόχο την καλύτερη διαμονή, προστασία,
στέγαση και διαβίωση σε ηλικιωμένα άτομα που αδυνατούν να εργασθούν και να συντηρηθούν. Για
το 2018 οι ωφελούμενοι ηλικιωμένοι ήταν συνολικά 45 άτομα, το μόνιμο προσωπικό της δομής ήταν
19 άτομα, ενώ υπήρχαν και 13 εθελοντές.

Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα, ο οικονομικός απολογισμός της δομής για το 2018 ήταν
συνολικά 423.657,50 ευρώ. Οι πηγές χρηματοδότησης του γηροκομείου είναι η οικονομική
επιχορήγηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τροφεία, ενοίκια και δωρεές.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Το αίτημα – πρόταση αφορά την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης από την Περιφερειακή Ενότητα,
προκειμένου να παρέχονται καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες από ιατρούς, νοσηλευτές,
φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγους κ.λπ.

Επίσης, επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του

εθελοντισμού.
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Κέντρο Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών

Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας λειτουργεί το Κέντρο Μέριμνας ΑμεΑ Βέροιας, το οποίο παρέχει
υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες και συγκεκριμένα υπηρεσίες ψυχολόγου, κοινωνικής λειτουργού
και νοσηλεύτριας.

Επίσης, γίνεται λογοθεραπεία και φυσικοθεραπεία, ενώ οι ωφελούμενοι

υποστηρίζονται στις δράσεις τους από ζωγράφο, διακοσμήτρια, γυμνάστρια ειδικής αγωγής, ειδικό
παιδαγωγό. Τέλος, στο προσωπικό του φορέα είναι γραμματέας και μάγειρας. Για το 2018 τα
ωφελούμενα άτομα ανήλθαν σε 18.

Φ.Σ. «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης»

Ο Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης δραστηριοποιείται στην κοινωνική παρέμβαση μέσω της
συμπαράστασης και βοήθειας των παιδιών με αναπηρίες, των γονέων τους, και του οικογενειακού
τους περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα λειτουργεί συμβουλευτικός σταθμός για άτομα με αναπηρίες
που παρέχει υπηρεσίες ειδικής αγωγής, επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην αγορά
εργασίας. Ο σταθμός παρακολουθεί την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την απασχόλησή τους σε
προστατευμένα εργαστήρια. Το 2018 οι ωφελούμενοι του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας
φροντίδας ήταν 60.

Παιδικά χωριά SOS Ελλάδος

Τα Παιδικά χωριά SOS Ελλάδος φροντίζουν παιδιά που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να
ζήσουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ο φορέας έχει
2 δομές, το παιδικό χωριό SOS Πλαγιαρίου και τη Στέγη Νέων Θεσσαλονίκης. Το παιδικό χωριό για
το 2018 φιλοξένησε συνολικά 36 παιδιά ηλικίας 4 ως 16 ετών, ενώ η Στέγη Νέων Θεσσαλονίκης είχε
10 νέους ωφελούμενους, ηλικίας 16 ως 21 ετών.
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Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Ανεργία, η
Οικονομική Ανέχεια και η Χρήση Ουσιών/ εξαρτήσεις.

Ανεργία/ Οικονομική Ανέχεια/ Χρήση
ουσιών/ Εξαρτήσεις
Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Η ανεργία στην περιοχή της Κασσανδρείας είναι μεγαλύτερη κατά την χειμερινή περίοδο, λόγω των
εποχιακών θέσεων εργασίας που υπάρχουν κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ως αποτέλεσμα της
ανεργίας είναιι η οικονομική ανέχεια, η οποία πλήττει μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού. Για το
πρόβλημα αυτό, η Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας προσφέρει σε κατοίκους της περιοχής χρηματικά
βοηθήματα, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.
Σχετικά με το πρόβλημα της χρήσης ουσιών και των εξαρτήσεων, υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός
ατόμων εξαρτημένων από το αλκοόλ και άλλες ουσίες. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος,
γίνονται προσπάθειες με τακτικές ενημερώσεις και ομιλίες, σε συνεργασία με υπηρεσίες των δήμων
και της Περιφέρειας.
Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Η Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης λειτουργεί 1 γενικό
φιλόπτωχο ταμείο και 53 ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία. Οι δράσεις αφορούν την παροχή μηνιαίων
χρηματικών βοηθημάτων, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Για το έτος 2018 σε όλη την
μητροπολιτική περιφέρεια βοηθήθηκαν συνολικά 6.500 άτομα.
Τα ετήσια έξοδα των ενοριακών και φιλόπτωχων ταμείων είναι της τάξης των 180.000 ευρώ.
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Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαρίας

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά η Οικονομική
Ανέχεια, η Ανεργία και η Έλλειψη Στέγης.

Οικονομική Ανέχεια/ Ανεργία/ Έλλειψη
Στέγης
Υφιστάμενη Κατάσταση / Παρεμβάσεις
Πολλές οικογένειες στην περιοχή βιώνουν συνθήκες φτώχειας και στέρησης βασικών αγαθών, όπως
ρούχα, σχολικά είδη κ.α., ενώ αρκετές οικογένειες αδυνατούν να αποπληρώσουν λογαριασμούς με
αποτέλεσμα να μην έχουν ρεύμα ή νερό.
Στο δήμο Καλαμαριάς λειτουργούν δομές όπως το κοινωνικό παντοπωλείο, συσσίτιο, κοινωνικό
ιατρείο και φαρμακείο. Επίσης, δίνονται επιδόματα και για κάποιο διάστημα αποπληρώνονταν και
λογαριασμοί ρεύματος.
Σχετικά με το πρόβλημα της έλλειψης στέγης, αναφέρεται ότι πολλοί άστεγοι στην περιοχή
κοιμούνται στα πάρκα, στην παραλία και στο γυμναστήριο της Μίκρας. Ο δήμος λειτουργεί το
υπνωτήριο, όμως οι άστεγοι αποφεύγουν να πηγαίνουν εκεί λόγω εγκληματικότητας.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις κατά το έτος
2018:
- Πρωινό σε 70 μαθητές.
- Συσσίτιο σε 50 άτομα.
- Παροχή ρουχισμού σε 140 άτομα.
- Νομική καθοδήγηση σε 20 άτομα.
- Λογιστική υποστήριξη σε 40 άτομα.
225

- Κοινωνικό παντοπωλείο με 2.000 ωφελούμενους.
- Κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο με 100 ωφελούμενους.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Προτείνεται η δημιουργία μιας δομής φιλοξενίας για να αντιμετωπιστεί τον πρόβλημα των
αστέγων., Επίσης, για την αντιμετώπιση της ανεργίας προτείνονται προγράμματα προώθησης στην
απασχόληση.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης λειτούργησαν οι παρακάτω δομές το 2018:
α) Κοινωνικά Παντοπωλεία (20 δομές) από τα οποίο περίπου 100 οικογένειες τροφοδοτούνται με τα
απαραίτητα τρόφιμα ανα δομή.
β) Κοινωνικό φαρμακείο το οποίο εξηπηρέτησε για το 2018 σχεδόν 2.000 άτομα
γ) Κοινωνικά Μαγειρεία (19 δομές) τα οποία τροφοδότησαν περίπου 200 άτομα ανά δομή.
δ) Κοινωνικό ιατρείο που εξυπηρέτησε περίπου 1000 άτομα μέσα στο 2018.
ε) Τράπεζες ρούχων (10 δομές) με περίπου 500 ωφελούμενους ανθρώπους
στ) Φοιτητικά οικοτροφεία (3 δομές) στα οποία διέμειναν το 2018 σύνολο 100 άποροι φοιτητές.
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ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

B.1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ANA ΑΞΟΝΑ KAI ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2018
Η «Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε
μορφής διακρίσεων» (εν συντομία «ΠΕΣΚΕ») στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως
αναφέρθηκε και προηγούμενα, είναι το κύριο στρατηγικό κείμενο της Περιφέρειας για τον τομέα
της κοινωνικής ένταξης στο οποίο προτείνονται μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των οξυμένων
κοινωνικών αναγκών της. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών της «Στρατηγικής για την Ευρώπη
του 2020», που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, ώστε να δοθεί η απαραίτητη έμφαση στο κρίσιμο
ζήτημα της κοινωνικής συνοχής.
Υπενθυμίζεται δε ότι, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η εκπόνησή της ΠΕΣΚΕ αποτέλεσε
μία εκ των προτέρων αιρεσιμότητα (ex-ante conditionality) για όλα τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα, ώστε να μπορέσουν να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για παρεμβάσεις προώθησης της κοινωνικής ένταξης.
Ωφελούμενοι αυτής της Στρατηγικής είναι οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και κυρίως οι πλέον
ευάλωτοι στη φτώχεια, στις διακρίσεις και στον κοινωνικό αποκλεισμό.
Ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση της ΠΕΣΚΕ είναι το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (εφεξής ΕΠ ΠΚΜ) το οποίο
συμβάλλει στους στόχους της ΠΕΣΚΕ μέσω του θεματικού στόχου 9. Άλλα χρηματοδοτικά μέσα που
χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό είναι ενδεικτικά, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης (AMIF), το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (FEAD), το Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) και
η αξιοποίηση εθνικών πόρων (τακτικός προϋπολογισμός και εθνικό πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων).
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Στο παρόν κεφάλαιο αποτιμώνται και αναλύονται τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων δράσεων
του θεματικού στόχου 9 του ΕΠ ΠΚΜ, που στοχεύει στην «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης».

Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΚΜ)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) εγκρίθηκε στις
18/12/2014 και αναθεωρήθηκε με τις εκτελεστικές αποφάσεις C(2014) 10167 και C(2018)8828 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 6/12/2018 και 12/12/2018, αντίστοιχα.
Καλύπτει τους τέσσερις (4) γενικούς στόχους της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής
αποτελώντας ένα ολοκληρωμένο μίγμα πολιτικών και δράσεων σύμφωνα με τους Θεματικούς
Στόχους (ΘΣ) των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών ταμείων της περιόδου 2014-2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 1.009.936.974,00 € , ενώ το ποσοστό
συγχρηματοδότησης αγγίζει το 80 % (και στα δύο διαρθρωτικά ταμεία ΕΚΤ & ΕΤΠΑ).
Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της τελευταίας Αναθεώρησης του ΕΠ ανακατανεμήθηκαν πόροι
ΕΤΠΑ ύψους 20,44 εκ. ευρώ (2,5% των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ), από τους Άξονες
Προτεραιότητες 5 και 6, με υψηλές εκπτώσεις στην εκτέλεση των έργων, προς τους Άξονες
Προτεραιότητες 9Α και 10 με διαπιστωμένες ανάγκες και σημαντική υποχρηματοδότηση από την
φάση σχεδιασμού του Προγράμματος.
Στον Πίνακα B.1., που ακολουθεί, παρουσιάζεται η Χρηματοδοτική Κατανομή του ΘΣ 9 όπως έχει
διαμορφωθεί μετά την τελευταία Αναθεώρηση του Προγράμματος.
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Πίνακας B.1.1 Χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 8 και 9Α, 9Β
Άξονας

Ταμείο

Προτεραιότητας

ΑΞ09Α

ΕΤΠΑ

Κατηγορία

Στήριξη της

Εθνική

Συνολική

Ποσοστό

Περιφέρειας

Ένωσης

Συμμετοχή

Χρηματοδότηση

συγχρηματοδότησης

(σε ευρώ)

(σε ευρώ)

(σε ευρώ)

35.200.483,0025

8.800.121,00

44.000.604,00

80%

149.384.580,00

37.346.145,00

186.730.725,00

80%

Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

ΑΞ09Β

ΕΚΤ

Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

Άξονας Προτεραιότητας 9Α Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 9a

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον
τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες
κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική
φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Στο πλαίσιο αυτού του άξονα και της επενδυτικής προτεραιότητας υλοποιούνται προγράμματα και
δράσεις με στόχο την δημιουργία ενός πολυεπίπεδου και ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης
της φτώχειας και του Κοινωνικού αποκλεισμού στην Κεντρική Μακεδονία.

25

Στο πλαίσιο της τελευταίας Αναθεώρησης του Προγράμματος ανακατανεμήθηκαν πόροι από τους Άξονες Προτεραιότητας 5
και 6 στους Άξονες Προτεραιότητες 9Α και 10. Ειδικότερα η στήριξη της Ένωσης για τον ΑΞ09Α ανέρχεται πλέον σε 35.200.483,00
€ από 24.451.683,00€.
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Κύρια επιδίωξη είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υγείας
και η άρση των συνεπειών του αποκλεισμού μέσω ειδικών παρεμβάσεων για την κοινωνική ένταξη
και ενσωμάτωση των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Οι ειδικοί στόχοι του άξονα περιλαμβάνουν:

Ε.Σ. 9α1 Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε αστικές και
μειονεκτικές περιοχές και διευκόλυνση της πρόσβασης σ΄ αυτές ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Μέσω των δράσεων του ειδικού στόχου αναμένεται η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
καθώς και η πιο ισορροπημένη κατανομή τους.

Οι ενδεικτικές δράσεις είναι:

✓ Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας.,
✓ Ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας και μετανοσοκομειακών ξενώνων για τους ψυχικά
ασθενείς.,
✓ Υποδομές στέγασης και εκπαίδευσης, χώροι υγιεινής, one stop shops / Κέντρα Κοινότητας
με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες για ευπαθείς ομάδες (ρομά, κ.λπ.).
✓ Κέντρα φιλοξενίας (π.χ. για αστέγους, ασυνόδευτους ανηλίκους, γυναίκες θύματα βίας κ.α.).
✓ Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας για μετανάστες και αιτούντες Άσυλο.
✓ Διαμόρφωση κτιρίων για τη στέγαση των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ).
✓ Επέκταση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (Οικοτροφεία, Στέγες Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης ΑΜΕΑ, Ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ).

Επενδυτική Προτεραιότητα 9c

Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ε.Σ. 9γ1 Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
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Μέσω των δράσεων του ειδικού στόχου επιδιώκεται η αύξηση της απασχόλησης και η αύξηση του
αριθμού των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια.

Οι ενδεικτικές δράσεις είναι:

✓ Ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων.
✓ Ενίσχυση των επενδύσεων των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας για την παραγωγή
αγαθών και υπηρεσιών.

Οι δράσεις της επενδυτικής προτεραιότητας 9c που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ θα υλοποιηθούν
σε συντονισμό με τις δράσεις της επενδυτικής προτεραιότητας 9v που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

Στη συνέχεια γίνεται συνοπτική αναφορά στη πορεία υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας 9Α
και 9Β με χρονικό σημείο αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2018.

Αναλυτικά:

Ο π/υ του ΑΠ9Α ανέρχεται σε 41.250.566 € και έχει εξειδικευτεί το 78,6% του συνόλου των
διαθέσιμων πόρων. Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται σε 90,7% της Συνολικής
Δημόσιας Δαπάνης ( εφεξής ΣΔΔ) του Άξονα. Το δε ποσοστό ενεργοποίησης (εντάξεις) ξεπερνάει το
94 % της ΣΔΔ και κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ. Ο βαθμός
συμβασιοποίησης του Άξονα και οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 62,5% και
41,2% αντίστοιχα της ΣΔΔ, ποσοστά που κρίνονται αμφότερα ικανοποιητικά για το χρονικό σημείο
υλοποίησης του ΕΠ.

Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις συνολικής αξίας 37,4 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 21 πράξεις, με π/υ 38,8 εκατ. € (βαθμός ενεργοποίησης 94,1%). Εξ’ αυτών οι δέκα
(10) αφορούν σε δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας
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(συνολικής αξίας 31,6 εκατ. €) και οι έντεκα (11) σε κοινωνικές υποδομές (συνολικής αξίας 7,0 εκατ.
€) .
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 25,8 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 17,0 εκατ. € (βαθμός απορρόφησης
41,2 %).

Σημειώνεται ότι η επενδυτική προτεραιότητα 9γ έως και τις 31/12/2018 εμφάνιζε μηδενικό βαθμό
ενεργοποίησης.

Οι δράσεις της επενδυτικής προτεραιότητας 9c που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ θα υλοποιηθούν
σε συντονισμό με τις δράσεις της επενδυτικής προτεραιότητας 9v που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ9Α του ΕΠ ΠΚΜ φαίνεται συνοπτικά στο διάγραμμα και τον πίνακα που
ακολουθεί και κρίνεται ότι μέχρι το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ το οποίο εξετάζεται και
με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες, οι οποίες εμφανίζουν
σχετική καθυστέρηση (και στις οποίες γίνεται αναφορά στη συνέχεια του κεφαλαίου) συνεισφέρει,
όπως θα δούμε και εν συνεχεία, ικανοποιητικά στους αντίστοιχους στόχους της ΠΕΣΚΕ.

Διάγραμμα B.1.1.: Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Α
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Πίνακας B.1.2. : Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Α
ΑΠ

Ταμείο

ΕΠ

ΔΔ
(σε ευρώ)

Δράση

Ποσό
Εξειδίκευσης
(σε ευρώ)

Προσκλήσεις
(σε ευρώ)

Εντάξεις
(σε ευρώ)

Πλήθος
Άξονας
Προτεραιότητας 9Α
Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση
της φτώχειας (ΕΤΠΑ)

41.250.566
ΕΤΠΑ

9 α)

9 γ)

40.721.250

529.316

Συμβάσεις
(σε ευρώ)

Πληρωμές
(σε ευρώ)

ΔΔ

32.430.000

37.430.000

21

38.826.299

25.768.101

17.005.337

9α 1

26.430.000

31.430.000

10

31.625.426

25.355.712

16.756.871

9α 2

6.000.000

6.000.000

11

7.200.873

412.389

248.466

0

0

0

0

9γ

0

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 2019
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ΑΞ09Β Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική προτεραιότητα 9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της
δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Ε.Σ. 9i1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που
απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Η ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι οποίες έχουν διευρυνθεί σημαντικά μετά την έναρξη της
οικονομικής κρίσης, δύναται να αντιμετωπιστεί μέσα από μια ενεργό κοινωνική πολιτική
ενσωμάτωσης στον οικονομικό και εργασιακό βίο. Μέσω του ΕΣ 9i1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην
αγορά εργασίας για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που απειλούνται από φτώχεια
και κοινωνικό αποκλεισμό αναμένεται η αύξηση των ατόμων που θα ενταχθούν στην αγορά
εργασίας και στην κοινωνική διεργασία.

Ενδεικτικές δράσεις:
✓ Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες οι οποίες μπορούν να
περιλαμβάνουν

πλέγμα

δράσεων

(συμβουλευτική,

mentoring,

επαγγελματικός

προσανατολισμός, απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ).
✓ Δράσεις προώθησης στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) για ευπαθείς ομάδες.
✓ Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για ευπαθείς ομάδες σε
κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας/ τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε
πιστοποίηση.
✓ Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί
σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που
απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
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✓ Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής
των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii

Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και
στην τοπική κοινωνική ζωή

ΕΣ 9ii1: Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην
απασχόληση και στην τοπική κοινωνική ζωή.

Η ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη οικονομική και κοινωνική ζωή δύναται να
επιτευχθεί μόνον μέσα μία ολοκληρωμένη πολιτική, η οποία θα αξιοποιεί παρεμβάσεις
εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, θα προωθεί την απασχόληση
καθώς και της συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις των εν λόγω κοινοτήτων.
Μέσω των παρεμβάσεων του ΕΣ 9ii1: Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων
στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην τοπική κοινωνική ζωή αναμένεται αύξηση της
συμμετοχής του πληθυσμού των ομάδων αυτών στην κοινωνικοοικονομική ζωή. Στόχος είναι, όπου
είναι εφικτό, να σχεδιαστούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις χωρικά προσδιορισμένες οι οποίες να
περιλαμβάνουν μείγμα δράσεων σε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνικής ζωής των ομάδων-στόχου.

Ενδεικτικές δράσεις:
✓ Ομάδες διαχείρισης οργανωμένων χώρων μετεγκατάστασης Ρομά.
✓ Ομάδες βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης Ρομά.
✓ Προώθηση στην απασχόληση, παροχή συμβουλών και υποστήριξης για τον επαγγελματικό
προσανατολισμό και την εύρεση εργασίας για Ρομά.
✓ Υποστήριξη για την απασχόληση και επιχειρησιακή συμβουλευτική των Ρομά.
✓ Επιδότηση ενοικίου για μετεγκατάσταση Ρομά σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις.
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✓ Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και σε ενήλικες Ρομά εκτός δομών
εκπαίδευσης.
✓ Προγράμματα για την κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των Ρομά και των μεταναστών
στις διαδικασίες Τοπικής Διακυβέρνησης.
✓ Λειτουργία δομών αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων.
✓ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων και Κοινωνικών Συμμαχιών για την Ευαισθητοποίηση και
Ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων.
✓ Προγράμματα Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης - Διασφάλιση της συμμετοχής των Ρομά
στην εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης.

Επενδυτική προτεραιότητα 9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

ΕΣ 9iii1: Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στην
εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση.

Η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων αποτελεί βασική αρχή του Ε.Π. Λόγω της κρίσης και της
μετανάστευσης έχει διευρυνθεί ο αριθμός των ομάδων/ατόμων που είναι θύματα διακρίσεων. Για
την αντιμετώπιση του φαινομένου υιοθετείται ο ΕΣ 9iii1: Περιορισμός των διακρίσεων που
υφίστανται οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή
τους διαβίωση. Απώτερος σκοπός της παρέμβασης είναι η μείωση των ατόμων που υφίστανται
διακρίσεις και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ενδεικτικές Δράσεις
✓ Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και
αναπηρίες.
✓ Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας.
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✓ Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
✓ Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία.
✓ Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.
✓ Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων.
✓ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ).
✓ Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ.
✓ Προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και υποστήριξή τους με στόχο την προώθησή τους
στην απασχόληση.
✓ Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης πρώην
φυλακισμένων.
✓ Αναμόρφωση του συστήματος των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την
αξιολόγηση της αναπηρίας.

Επενδυτική προτεραιότητα 9iv
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας.

ΕΣ 9iv1: Προαγωγή της πρόσβασης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας
/ κοινωνικής φροντίδας

Η οικονομική κρίση προκάλεσε την αύξηση του αριθμού των ατόμων, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση
σε κοινωνικές υπηρεσίες και ειδικά σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Χωρίς κοινωνική στήριξη
είναι αδύνατο να υπάρξει αντιμετώπιση του προβλήματος. Συνεπώς, απαιτούνται παρεμβάσεις για
υποστήριξη αυτών των ατόμων μέσω νέων δράσεων τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στον τομέα
της πρόνοιας.
Για τους παραπάνω λόγους, επιλέχθηκε ο ΕΣ 9iv1: Προαγωγή της πρόσβασης κοινωνικά ευπαθών
ομάδων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας.
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Κύριος σκοπός των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣ 9iv1 είναι η αύξηση του αριθμού των ατόμων των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν (βελτιωμένη) πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές
υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας.
Οι δράσεις που αφορούν τον τομέα της Υγείας, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία βασικά
πεδία: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), Ψυχική Υγεία, Εξαρτήσεις. Τα πεδία αυτά υπηρετούν
την Εθνική Στρατηγική Υγείας η οποία επικαιροποιήθηκε το 2016, στοχεύοντας στη διατήρηση της
υγείας των πολιτών σε υψηλό επίπεδο, στοιχείο που θα επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή τους στον
παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας, ενώ η εξειδίκευση της στοχοθεσίας και η ακριβής
ποσοτική και ποιοτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ήδη γίνεται από το Υπουργείο
Υγείας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ενδεικτικές Δράσεις
Οι κύριες ενδεικτικές δράσεις του Τομέα Υγείας είναι οι εξής:
✓ Παροχή υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, μέσω της λειτουργίας Τοπικών
Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
✓ Ολοκλήρωση των υποχρεώσεων για την Ψυχική Υγεία που απορρέουν από το Μνημόνιο
Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης και του Υπουργού Υγείας για τα έτη 201415 και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ή πιλοτικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο για
την αντιμετώπιση νέων αναδυόμενων αναγκών.
✓ Υποστήριξη της αναδοχής (φιλοξενούσες οικογένειες) ως μεθόδου αποϊδρυματισμού και
κοινωνικής επανένταξης ατόμων με ψυχικές ασθένειες που παραμένουν στα ψυχιατρικά
ιδρύματα.
✓ Λειτουργία δομής/δομών ψυχικής υγείας για πάσχοντες από τη νόσο Alzheimer.
✓ Λειτουργία ξενώνα/ξενώνων για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά.
✓ Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε πρόσφυγες/μετανάστες/αιτούντες άσυλο.
✓ Αποασυλοποίηση χρονίως πασχόντων ψυχικά ασθενών.
✓ Υποστήριξη υπηρεσιών μείωσης της βλάβης που προκαλούν οι εξαρτήσεις.
✓ Υποστήριξη δομών θεραπείας των εξαρτήσεων.
✓ Υποστήριξη παρεμβάσεων πρόληψης των εξαρτήσεων.
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Οι κύριες ενδεικτικές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν προκειμένου να ενισχύσουν τις έννοιες της
κοινωνικής φροντίδας και προστασίας των ατόμων ευπαθών ομάδων πληθυσμού.
Ενδεικτικές δράσεις:
✓ Λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές
μονάδες παροχής υπηρεσιών.
✓ Τα Κέντρα Κοινότητας / One Stop Shops προσφέρουν μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών για την
προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Ειδικότερα, μέσω της ανάπτυξης
παρεμβάσεων μπορεί να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική
δράση στους τομείς της απασχόλησης, της υγείας, της εκπαίδευσης, της προώθησης της
προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και γενικότερα της δημιουργίας έργων αρωγής και
συμπαράστασης. Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα
κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων, να επιτευχθεί η ολιστική
παρέμβαση σε πολλές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (φτωχές οικογένειες, μετανάστες, Ρομά,
κ.λ.π), καθώς επίσης και να διασυνδεθούν μέσω παραπομπών οι επιμέρους φορείς και
παρεμφερείς υπηρεσίες (δημόσιες και κοινωνίας των πολιτών), υποστηρίζοντας και
προωθώντας την προσέγγιση της κοινωνικής σύμπραξης.
✓ Υποστήριξη κοινωνικής ένταξης για μετανάστες - αιτούντες άσυλο – αιτούντες διεθνούς
προστασίας (οι σχετικές δράσεις μπορεί να καλύπτουν υπηρεσίες που προωθούν την
απασχολησιμότητα

και

κοινωνική

ένταξη

των

ωφελουμένων,

όπως

ενδεικτικά

συμβουλευτική, νομική υποστήριξη, μετάφραση/διερμηνεία, όχι όμως λειτουργικά κόστη).
✓ Λειτουργία Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία και
φαρμακεία, δομές σίτισης).
✓ Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
✓ Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές /
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας.
✓ Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο.
✓ Προγράμματα Επανακατάρτισης Στελεχών και επαγγελματιών Κοινωνικής Φροντίδας.
✓ Διαπολιτισμική Μεσολάβηση σε Νοσοκομεία.
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✓ Δημιουργία Κέντρων Στήριξης Οικογένειας.
✓ Δημιουργία

Κέντρων

Παρακολούθησης

του

Ο.Φ.ΗΛΙ.

(Ολοκληρωμένο

Σύστημα

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους).
✓ Τα Κέντρα Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) και τα Κέντρα Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους (Ο.Φ.ΗΛΙ) δεν συνιστούν
ξεχωριστές-νέες δομές. Αφορούν σε διεύρυνση των υπηρεσιών από τα Κέντρα Κοινότητας
που είναι ήδη σε λειτουργία, μέσω της πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού.

Επενδυτική προτεραιότητα 9v

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές
επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

Ε.Σ. 9v1. Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη στην αγορά εργασίας
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

Στο πλαίσιο της παρούσας επενδυτικής προτεραιότητας υιοθετείται ο ΕΣ 9v1: Αξιοποίηση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη στην αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού.
Οι παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας έχουν ως κύριο στόχο την ενίσχυση των
δυνατοτήτων απασχόλησης για άτομα των ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε περιφερειακό επίπεδο.
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα που θα αναπτυχθεί μπορεί να αφορά σε διάφορους τομείς της
οικονομίας και να σχετίζονται τόσο με προϊόντα όσο και με παροχή υπηρεσιών.
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Ενδεικτικές Δράσεις
✓ Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ).
συμπεριλαμβανομένων των ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
✓ Ενίσχυση Κέντρων Στήριξης Φορέων ΚΑΛΟ.
✓

Ενημέρωση, κινητοποίηση, υποστήριξη για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των
κοινωνικών επιχειρήσεων / μεταφορά καλών πρακτικών.

✓ Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας.
✓ Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
(clusters).
✓ Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων.

Επενδυτική προτεραιότητα 9vi

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Ε.Σ. 9vi.1 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα για ενδογενή τοπική
ανάπτυξη και άρση των τοπικών ανισοτήτων και αδυναμιών.

Ο ΕΣ 9vi1: "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα για ενδογενή τοπική
ανάπτυξη και άρση των τοπικών ανισοτήτων και αδυναμιών" θα χρηματοδοτήσει κοινωνικές
δράσεις στο πλαίσιο ολοκληρωμένων πολυθεματικών παρεμβάσεων σε συνδυασμό με τις
παρεμβάσεις από το ΕΤΠΑ με έμφαση στην κάλυψη αναγκών των τοπικών κοινοτήτων και στην
ενίσχυση της ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης.

Ενδεικτικές δράσεις :
✓ Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές, με ενίσχυση των
κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ενεργού ένταξης, με την προώθηση της
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ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας

Αναλυτικά:

Ο π/υ του ΑΠ9Β ανέρχεται σε 175.090.947 €. Έχει εξειδικευτεί το 86,0% των διαθέσιμων πόρων του
Άξονα και ο π/υ των προσκλήσεων ανέρχεται στο 74,6% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης. Το δε
ποσοστό ενεργοποίησης του ΑΠ9Β (εντάξεις) ανέρχεται σε 67,6% της ΣΔΔ που κρίνεται ιδιαίτερα
υψηλό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντίστοιχα, ο βαθμός συμβασιοποίησης του Άξονα
ανέρχεται σε ποσοστό 54,5% και κρίνεται ικανοποιητικός. Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ
ανέρχονται σε ποσοστό 40,3%, που κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό για το χρονικό σημείο
υλοποίησης του ΕΠ.

Συγκεκριμένα:
- Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις συνολικής αξίας 130,6 εκατ. €.
- Έχουν ενταχθεί 124 πράξεις, με π/υ 118,3 εκατ. € (βαθμός ενεργοποίησης 67,6%).
Εξ’αυτών:
o Επτά (7) δράσεις αφορούν στην Ενεργό ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας (Επενδυτική Προτεραιότητα 9i).
o Μία (1) δράση αφορά στην Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά (Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii).
o Τριάντα δύο (32) δράσεις αφορούν στην Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών (Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii).
o Εβδομήντα έξι (76) δράσεις αφορούν στην Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος (Επενδυτική
Προτεραιότητα 9iv).
o Δεν έχει ακόμη ενταχθεί καμία δράση στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9v που αφορά την
Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε
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κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της
οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.
o Οκτώ (8) δράσεις αφορούν σε Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων (Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi).
- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 95,5 εκατ. €.
- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 70,5 εκατ. € (βαθμός απορρόφησης
40,3 %).
- Η επενδυτική προτεραιότητα 9v έως και τις 31/12/2018 εμφάνιζε μηδενικό βαθμό ενεργοποίησης.
Σημειώνεται ότι, οι δράσεις της επενδυτικής προτεραιότητας 9v που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ
προβλέπεται να υλοποιηθούν σε συντονισμό με τις δράσεις της επενδυτικής προτεραιότητας 9c που
χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ9Β του ΕΠ ΠΚΜ φαίνεται συνοπτικά στο διάγραμμα και τον πίνακα που
ακολουθούν και κρίνεται ότι μέχρι το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ το οποίο εξετάζεται
(έως 31/12/2018) και με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες, οι
οποίες εμφανίζουν σχετική καθυστέρηση (και στις οποίες γίνεται αναφορά στη συνέχεια στο πλαίσιο
του Κεφαλαίου Γ.2) συνεισφέρει, όπως θα δούμε και εν συνεχεία, ικανοποιητικά στους αντίστοιχους
στόχους της ΠΕΣΚΕ.
Διάγραμμα B.1.2. Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Β
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Πίνακας B.1.3. : Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Β
ΑΠ

Άξονας
Προτεραι
ότητας 9Β
Προώθησ
η της
κοινωνική
ς ένταξης
και
καταπολέ
μηση της
φτώχειας
- ΕΚΤ

Ταμε
ίο

Επενδυτική
Προτεραιότητα

ΔΔ
(€)

Δράση

175.090.94
7
ΕΚΤ

9i) Ενεργός
ένταξη, με σκοπό,
μεταξύ άλλων, την
προώθηση της
ισότητας των
ευκαιριών, και της
ενεργού
συμμετοχής και
της βελτίωσης της
απασχολησιμότητ
ας

58.182.080

8.443.891

Προσκλήσεις
(€)

Εντάξεις
(€)
Αρ.

ΔΔ

Συμβάσεις
(€)

Πληρωμές
(€)

150.502.568

130.606.674

124

118.336.515

95.457.857

70.492.464

9i.1 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας
και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί /
βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί,
ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την
ευθύνη φροντίδας παιδιών σε
νοικοκυριά που απειλούνται από
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

44.068.931

28.870.928

4

52.327.160

52.327.160

49.080.918

9i.2 Ανάπτυξη των επαγγελματικών
προσόντων μακροχρόνια ανέργων
με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα

2.768.320

3.300.000

1

3.175.741

248.791

0

9i.3 Προώθηση στην απασχόληση
ατόμων ευπαθών κοινωνικών
ομάδων

3.000.000

3.500.000

1

3.076.735

241.035

0

700.000

700.000

1

459.100

0

0

9i.5 Κατάρτιση και επαγγελματική
ένταξη για ευπαθείς ομάδες στις
περιοχές παρέμβασης των
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης

3.552.632

3.552.000

0

0

0

0

9ii.1 Δομές για αστέγους

2.550.000

2.550.000

1

1.432.080

1.432.080

863.734

380.000

380.000

0

0

0

0

9i.4 Περιφερειακός Μηχανισμός
διάγνωσης των αναγκών της αγοράς
εργασίας

9ii)
Κοινωνικοοικονομι
κή ενσωμάτωση
περιθωριοποιημέν
ων κοινοτήτων,
όπως οι Ρομά

Εξειδίκευση
(€)

9ii.2 Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας
και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
για Ρομά
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ΑΠ

Ταμε
ίο

Επενδυτική
Προτεραιότητα

9iii)
Καταπολέμηση
κάθε μορφής
διακρίσεων και
προώθηση της
ισότητας των
ευκαιριών

ΔΔ
(€)

34.769.542

Δράση

Εξειδίκευση
(€)

Προσκλήσεις
(€)

Εντάξεις
(€)
Αρ.

ΔΔ

Συμβάσεις
(€)

Πληρωμές
(€)

9iii.1 Συμβουλευτικά κέντρα και
ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων
γυναικών

2.400.000

2.725.000

7

4.390.048

2.690.646

1.970.614

9iii.2 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική
υποστήριξη για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
9iii.3 Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης για παιδιά και
εφήβους με νοητική υστέρηση
ή/και αναπηρίες, βρεφονηπιακοί
σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

6.267.500

7.036.800

4

7.036.800

7.036.800

3.561.005

3.430.322

3.475.382

4

4.635.738

4.635.738

3.392.823

9iii.4 - Κέντρα Διημέρευσηςημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ

10.773.000

11.000.000

10

9.964.800

9.868.800

6.388.800

9iii.5 Καταπολέμηση των
διακρίσεων και προώθηση της
κοινωνικής ένταξης για άτομα με
αναπηρίες
9iii.6 Καταπολέμηση των
διακρίσεων και υποστήριξη της
κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και
ειδικών ομάδων πληθυσμού

1.800.000

1.800.000

1

1.223.614

0

0

1.000.000

1.000.000

4

958.303

159.424

0

9iii.7 Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής
και καταπολέμηση διακρίσεων στις
περιοχές παρέμβασης των
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) άλλων πόλεων
της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, πλην της
Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης

386.000

496.000

2

244.540

0

0
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ΑΠ

Ταμε
ίο

Επενδυτική
Προτεραιότητα

9iv) Βελτίωση
της πρόσβασης σε
οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες
και υψηλής
ποιότητας
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομ
ένων της
υγειονομικής
περίθαλψης και
των κοινωνικών
υπηρεσιών
γενικού
συμφέροντος

ΔΔ
(€)

61.915.425

Δράση

Εξειδίκευση
(€)

Προσκλήσεις
(€)

Εντάξεις
(€)
Αρ.

ΔΔ

Συμβάσεις
(€)

Πληρωμές
(€)

9iii.8 Δράσεις και δομές στήριξης
ευπαθών ομάδων πληθυσμού στις
περιοχές παρέμβασης των
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης

1.421.053

1.421.053

0

0

0

0

9iv.1 Κέντρα Κοινότητας

6.000.000

8.100.000

38

7.301.411

7.201.411

2.147.665

9iv.2 Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών

4.410.000

4.410.000

20

5.108.231

5.108.231

1.084.197

9iv.3 ΚΗΦΗ

1.190.000

1.190.000

8

2.952.738

2.952.738

1.990.944

9iv.4 Παρατηρητήριο Κοινωνικής
Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

800.000

800.000

1

631.600

0

0

9iv.5 Ανάπτυξη υπηρεσιών αγωγής
υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

4.000.000

4.000.000

1

4.000.000

0

0

9iv.6 Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού

6.000.000

6.000.000

4

1.935.143

969.281

0

9iv.7 Βελτίωση της πρόσβασης σε
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και
Πρόνοιας στις περιοχές
παρέμβασης των Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
άλλων πόλεων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της
Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης

1.063.000

842.000

3

488.653

274.694

0
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ΑΠ

Ταμε
ίο

Επενδυτική
Προτεραιότητα

ΔΔ
(€)

Δράση

9iv.8 Βελτίωση της πρόσβασης σε
προσιτές, βιώσιμες και υ-ψηλής
ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και
Πρόνοιας στις περιοχές
παρέμβασης των Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης
9iv.9 Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας στην Κοινότητα

9v) Προαγωγή
της κοινωνικής
επιχειρηματικότητ
ας και της
επαγγελματικής
ένταξης σε
κοινωνικές
επιχειρήσεις
καθώς και την
προώθηση της
κοινωνικής
οικονομίας και της
οικονομίας της
αλληλεγγύης
προκειμένου να
διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην
απασχόληση
9vi) Στρατηγικές
τοπικής ανάπτυξης
με πρωτοβουλία

4.749.273

7.030.736

Εξειδίκευση
(€)

Προσκλήσεις
(€)

Εντάξεις
(€)
Αρ.

ΔΔ

Συμβάσεις
(€)

Πληρωμές
(€)

4.973.684

4.000.000

0

0

0

0

14.770.000

14.770.000

0

0

0

0

9iv.10 Αντιμετώπιση των
εξαρτήσεων

3.407.200

3.407.200

0

0

0

0

9iv.11 Λειτουργία Τοπικών
Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)

10.823.794

10.823.794

1

6.537.563

0

0

9v.1 Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και
υποστήριξη της κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ)
στις περιοχές παρέμβασης των
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

1.297.132

0

0

0

0

0

9v.2 «Επιχορήγηση νέων φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (ΚΑΛΟ)»

3.770.000

0

0

0

0

0

456.517

456.517

8

456.517

311.028

11.765

9vi.1 Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
ΕΦ - ΟΤΔ στις εγκεκριμένες
περιοχές εφαρμογής
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ
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ΑΠ

Ταμε
ίο

Επενδυτική
Προτεραιότητα

τοπικών
κοινοτήτων

ΔΔ
(€)

Δράση

Εξειδίκευση
(€)

Προσκλήσεις
(€)

Εντάξεις
(€)
Αρ.

ΔΔ

Συμβάσεις
(€)

Πληρωμές
(€)

9vi.2 Δράσεις ΕΚΤ για την
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που
περιλαμβάνει τους Δήμους
Λαγκαδά, Βόλβης και τμήματα των
Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης,
Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη και
Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης

641.565

0

0

0

0

0

9vi.3 Δράσεις ΕΚΤ για την
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που
περιλαμβάνει τοv δήμο Χαλκηδόνος
και τμήμα του δήμου Δέλτα στον
Νομό Θεσσαλονίκης

217.000

0

0

0

0

0

9vi.4 Δράσεις ΕΚΤ για την
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στη Χαλκιδική

458.352

0

0

0

0

0

9vi.5: Δράσεις ΕΚΤ για την
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Πέλλα

383.783

0

0

0

0

0

9vi.6: Δράσεις ΕΚΤ για την
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία

276.043

0

0

0

0

0

9vi.7: Δράσεις ΕΚΤ για την
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Πιερία

306.174

0

0

0

0

0

9vi.8: Δράσεις ΕΚΤ για την
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στο Κιλκίς

248.957

0

0

0

0

0

9vi.9: Δράσεις ΕΚΤ για την
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στις Σέρρες

511.609

0

0

0

0

0

Πηγή: ΟΠΣ, ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 2019 .
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Β.2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ
Β.2.1. Έργα και δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από εθνικούς
και ιδίους πόρους

Β.2.1.1. Δράσεις που χρηματοδοτούνται από Δήμους στην ΠΚΜ: Η περίπτωση των Κέντρων Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Όλοι οι δήμοι διαθέτουν δομές Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).
Από τους 37 δήμους μόνο οι 8 ανέφεραν στοιχεία για την χρηματοδότηση των Κέντρων Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), τα οποία έχουν ως εξής:

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Ο Δήμος Παύλου Μελά διαθέτει ένα Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) που
χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους και δη από τον τακτικό προϋπολογισμό, αντλώντας
301.101,63 €.
2.ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -ΣΥΚΕΩΝ
Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών διαθέτει 9 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Για τα
ΚΑΠΗ αντλήθηκαν 1.044.811,88 € από αμιγώς εθνικούς πόρους και δη από τον τακτικό
προϋπολογισμό, ενώ 71.193,40€ δόθηκαν από άλλες πηγές, όπως εγγραφές μελών και συμμετοχή
σε εκδρομές
3. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη διαθέτει 6 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και
χρηματοδοτήθηκε με 343.848,10€ από αμιγώς εθνικούς πόρους κα δη από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Δήμου.
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4. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Ο Δήμος Θέρμης διαθέτει 11 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και
χρηματοδοτήθηκε με 78.000€ από αμιγώς εθνικούς πόρους κα δη από τον τακτικό προϋπολογισμό
του Δήμου.

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
5. ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού διαθέτει ι ένα Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) που
χρηματοδοτείται από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους. Συγκεκριμένα, από αμιγώς εθνικούς πόρους
αντλήθηκαν [300.000 € από τον τακτικό προϋπολογισμό Δήμου και 7.000,00€ από έκτακτη εισφορά
(του Δήμου)].

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
6.ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Ο Δήμος Ν. Προποντίδας διαθέτει ένα Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), και
χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους. Από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Δήμου αντλήθηκαν 32.710,32 € για τα έξοδα ενοικίου της δομής .
7.ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
O Δήμος Σιθωνίας διαθέτει 4 Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).
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ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
8. ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Ο δήμος Βισαλτίας διαθέτει 8 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Η χρηματοδότηση
του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μεριμνάς του 2018 βασίσθηκε σε αμιγώς
εθνικούς πόρους. Σύμφωνα με τον Δήμο, αντλήθηκαν 81.250,00 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς
πόρους για τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

Β.2.1.2. Εθνικές Δράσεις που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους στην ΠΚΜ: Η περίπτωση
του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όλοι οι δήμοι διαθέτουν δομές του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν
αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και αναπηρίες (ΑμεΑ). Δίνεται
προτεραιότητα σε άτομα που ζουν μόνα τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας,
καθώς και σε άτομα τα οποία το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις
απαιτούμενες υπηρεσίες για την καθημερινή τους εξυπηρέτηση. Σκοπός του προγράμματος είναι η
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας και των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ),
εξασφαλίζοντας τους μια αυτόνομη και αξιοπρεπής διαβίωση, καθώς και η υποστήριξη του
οικογενειακού περιβάλλοντος των ωφελούμενων. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι εξής:
•

Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη.

•

Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι.

•

Νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία.

•

Οικογενειακή - Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης.

•

Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών.

•

Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες.

Οι επαγγελματίες που στελεχώνουν το πρόγραμμα είναι Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτές/ τριες,
Οικιακοί Βοηθοί, Επισκέπτες Υγείας, Οδηγοί κ.α. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ξεκίνησε το
2002 με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, με σκοπό σε ορίζοντα τριετίας να
χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. H χρηματοδότηση από εθνικά κονδύλια ξεκίνησε το 2011
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και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση προέρχεται από τα ασφαλιστικά
ταμεία, τον ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ο αριθμός των δομών, οι ωφελούμενοι και το συνολικό κόστος
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το έτος 2018, σε κάθε δήμο της ΠΚΜ. Συνολικά, 152
δομές του προγράμματος λειτούργησαν για το 2018 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
εξυπηρετώντας 13.641 ωφελούμενους, σύμφωνα με τα στοιχεία των Δήμων. Επιπρόσθετα,
παρατίθενται και οι σχετικοί φορείς που υλοποιούν το πρόγραμμα σε κάθε δήμο. Στην πλειοψηφία
των δήμων (20 από τους 38) ο φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι η
Κοινωφελής Επιχείρηση, ενώ σε 13 δήμους ο αρμόδιος φορέας έχει νομική μορφή Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Τέλος, σε 3 δήμους (Καλαμαριάς, Παύλου Μελά και
Ωραιοκάστρου) ο φορέας είναι ο ίδιος ο Δήμος, ενώ στους δήμους Σερρών και Κορδελιού – Ευόσμου
το πρόγραμμα λειτουργεί από 2 διαφορετικούς φορείς (ΝΠΠΔ και Κοινωφελής Επιχείρηση).
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Πίνακας Β.2.1. Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι σε Δήμους της ΠΚΜ
Α/
Α
1

2

Ωφελούμενο
ι
240

Συνολικό
Κόστος 2018
243,077.68

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

2

ΒΕΡΟΙΑΣ

5

800

483,047.33

3

ΝΑΟΥΣΑΣ

3

202

189,500.22

4

3

151

144,163.84

5

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ

2

153

119,684.84

6

ΔΕΛΤΑ

4

402

111,115.23

7

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

4

265

297,697.39

8

ΘΕΡΜΗΣ

4

329

294,047.19

9

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4

290

297,924.34

ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΠΔΔ

10

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

1

86

53,559.06

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

11

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

4

300

119,674.78

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
(ΔΗΚΕΚΠΑΚΕ) και ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΝΠΔΔ και
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

12

ΛΑΓΚΑΔΑ

7

832

701,886.06

ΝΠΔΔ

13

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

4

1000

746,795.82

5

459

69,093.93

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ ΥΚΠΑΑΠ-ΝΠΔΔ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

15

ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

4

271

151,682.06

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΝΠΔΔ

16

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

1

119

45,685.03

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΠΔΔ

17

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

3

301

180,822.50

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ

18

ΚΙΛΚΙΣ

10

689

638,612.93

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ

19

ΠΑΙΟΝΙΑΣ

3

255

289,925.97

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

20

ΑΛΜΩΠΙΑΣ

5

430

376,225.03

21

ΕΔΕΣΣΑΣ

3

250

204,831.57

22

ΠΕΛΛΑΣ

10

922

680,882.85

23

ΣΚΥΔΡΑΣ

4

233

154,359.13

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΝΠΔΔ

24

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

3

176

195,853.97

25

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

8

662

508,613.50

14

Δήμος

Δομές

Φορέας

Νομική μορφή

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΝΠΔΔ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΠΔΔ

ΝΠΔΔ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΝΠΔΔ
ΝΠΔΔ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΝΠΔΔ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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26

4

332

294,552.80

27

ΠΥΔΝΑΣ
ΚΟΛΥΝΔΡΟΥ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

4

205

295,794.88

28

ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

5

403

326,730.90

29

3

95

232,072.30

30

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

3

263

178,599.22

31

ΣΕΡΡΩΝ

3

370

421,448.46

32

ΣΙΝΤΙΚΗΣ

8

650

197,281.86

33

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

3

308

260,480.34

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΖΙΧΝΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

34

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

4

435

230,847.06

35

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

1

73

200,801.70

36

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

3

322

100,798.83

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΝΠΔΔ

37

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

3

189

171,381.16

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

38

ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

2

179

181,205.81

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
(ΚΕΔΗΣ) και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΟΠΑΚΠΑ)
ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και
ΝΠΔΔ
ΝΠΔΔ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πηγή: επεξεργασία Παρατηρητήριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στοιχείων για το έτος
2018 από τον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ

Β.2.1.3. Δράσεις κοινωνικής πολιτικής χρηματοδοτούμενες από ίδιους πόρους της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

Στον παρακάνω πίνακα παρατίθενται δράσεις κοινωνικής πολιτικής που ήταν ενταγμένες σε
προγράμματα επενδυτικών δαπανών, χρηματοδοτούμενων από ίδιους πόρους της ΠΚΜ (τέλη
μεταβίβασης αυτοκινήτων, ανταποδοτικά τέλη, πρόστιμα κλπ).
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Α/Α

ΠΕ

ΝΕΟΣ ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ
Ε.Π.

ΕΤΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια δύο Seatrac για τις παραλίες
Επανομής και Σταυρού
Διοργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις –
εκδηλώσεις
ενημέρωσης
και
ευαισθητοποίησης
του
τοπικού
πληθυσμού σε θέματα
Κοινωνικής
Μέριμνας

1

ΜΕΘ

3152ΘΕΣ010ΙΔΠ17

2017

2

ΗΜΑΘΙΑ

3153ΗΜΑ001ΙΔΠ18

2018

3

ΠΙΕΡΙΑ

3153ΠΙΕ003ΙΔΠ14

2014

4

ΠΙΕΡΙΑ

3156ΠΙΕ005ΙΔΠ17

2017

5

ΠΙΕΡΙΑ

3156ΠΙΕ001ΙΔΠ18

2018

6

ΠΙΕΡΙΑ

32133ΠΙΕ001ΙΔΠ16

2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

70.500.00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ
31/12/2017
-

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΤΗΝ
1/1/2018
70.500,00

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
2018
70.500,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

5.000,00

-

5.000,00

5.000,00

Δημιουργία και προβολή τηλεοπτικού
ενημερωτικού υλικού προστασίας των
νέων με θέμα ναρκωτικά, αλόγιστη χρήση
διαδικτύου, ενδοσχολική βία, κλπ
Συμμετοχή σε δράσεις – εκδηλώσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
τοπικού πληθυσμού σε θέματα Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συμμετοχή στην ημερίδα για τον Διαβήτη
με την Ένωση Διαβητικών για το 2018

2.500,00

1,000.00

1.500,00

1.500,00

6.000,00

-

6.000,00

6.000,00

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

1.500,00

-

1.500,00

1.500,00

Πολιτιστικό και αθλητικό Ημερολόγιο Π.Ε.
Πιερίας (Δράσεις, ενέργειες, πολιτισμού,
αθλητισμού,
κοινωνικής
ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης)

11.500,00

2.294,64

9.205,36

3.205,36

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επιχορηγήσεις που έλαβαν φορείς κοινωνικής ένταξης
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018.

Πίνακας Β.2.3.: Επιχορήγηση του έτους 2018 προνοιακών φορέων ΠΚΜ
Κωδικός

Φορέας

2551

Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων Η ΜΕΛΙΣΣΑ
Ελληνικό Παιδικό Χωριό B.E. στο Φίλυρο
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Παίδων Τούμπας «Η ΕΛΠΙΣ»
Άσυλο του παιδιού
Μέριμνα του παιδιού Θεσσαλονίκη
Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας «Πρωτοβουλία για το
παιδί»
Μ.Φ.Η. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων Νάουσας
Εκκλησιαστικό Γηροκομείο της Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος
Ιερά Μητρόπολης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Ίδρυμα
Αγάπης - Οίκος Ευγηρίας "Η Παναγία του Ακαθίστου"
Σύλλογος Κοινωνικής παρέμβασης ΕΡΑΣΜΟΣ
Σύνολο
Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος
Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής ατόμων με ειδικές
ανάγκες «Ο ΣΩΤΗΡ»
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό και Νοητική
Αναπηρία «ΕΛΠΙΔΑ»
Σωματείο Ειδικής Αγωγής & Προστασίας ΑΜΕΑ «Η ΖΩΗ»
Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων με νοητική υστέρηση Β.
Ελλάδας «ΑΧΤΙΔΑ»
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Αποφοίτων Μαθητών Π.Β.Μ.
ΟΑΕΔ Λακκιάς «Η ΑΡΜΟΝΙΑ»
Σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με διαταραχές όρασης και
πρόσθετες αναπηρίες "Συζωή"
Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
ΑΜΕΑ Ν. Ημαθίας «Τα Παιδιά της Άνοιξης»
Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων κέντρου Μέριμνας
Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας ΚΕΜΑΕΔ
Σύλλογος γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς
"Βηματιζω"
Σύλλογος γονέων φίλων και κηδεμόνων ατόμων με αυτισμό Νομού
Σερρών «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»
Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων «ΑΝΑΤΟΛΗ» Ν. Πέλλας
Σύνολο
Γενικό Σύνολο

2569

Ποσό
(σε ευρώ)
41.370
99.030
20.650
30.660
21.220
89.970
58.540
49.370
37.050
24.960
19.560
492.380
68.580
167.330
63.920
83.860
30.810
16.340
33.040
28.970
24.720
42.360
27.580
20.110
607.620
1.100.000
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Β.2.2. Έργα και δράσεις κοινωνικής πολιτικής στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Άξονας Προτεραιότητας 9Α Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
(ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 9a
Πίνακας Β.2.4. Βελτίωση Υποδομών Υγείας
Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας
Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1.

5000616

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Υποδομές στον
τομέα της υγείας

9.351.283,05

2.

5000617

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Υποδομές στον
τομέα της υγείας

16.223.942,55

3.

5008017

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΜΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Υποδομές στον
τομέα της υγείας

1.023.000,00

4.

5023628

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υποδομές στον
τομέα της υγείας

2.550.000,00

5.

5027323

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ

Υποδομές στον
τομέα της υγείας

262.000,00

6.

5027405

Επέκταση αναδιαρρύθμιση
Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας
προμήθεια και εγκατάσταση
ιατρικού και ξενοδοχειακού
εξοπλισμού Φάση Β
Μελέτη κατασκευή νέας
πτέρυγας χειρουργείων
διοίκησης κεντρικής
αποστείρωσης και πλυντηρίων
ανακατασκευή υπάρχουσας
πτέρυγας χειρουργείων και
προμήθεια εγκατάσταση
ιατρικού και ξενοδοχειακού
εξοπλισμού του ΠΓΝ
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ Φάση Β
Προμήθεια 15 ασθενοφόρων
4Χ2 για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ
στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες των
ΓΝΘ Γ Παπανικολάου και Γ
Γεννηματάς Ο Άγιος Δημήτριος
Προμήθεια και εγκατάσταση
τεσσάρων 4 Ακτινολογικών
μηχανημάτων και ενός 1
Συστήματος ψηφιοποίησης
εικόνων σε Κέντρα Υγείας της
Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού για το Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΝΓΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

Υποδομές στον
τομέα της υγείας

153.000,00
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7.

5027408

8.

5028229

9.

5028273

10.

5028307

Προμήθεια και εγκατάσταση
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
στα χειρουργεία και στην
κεντρική αποστείρωση στο ΑΝΘ
Θεαγένειο
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού για το Γενικό
Νοσοκομείο Κιλκίς και το Γενικό
Νοσοκομείο ΓΝΚΥ Γουμένισσας
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού Γενικού
Νοσοκομείου Σερρών

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ)

Υποδομές στον
τομέα της υγείας

480.000,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΙΛΚΙΣ

Υποδομές στον
τομέα της υγείας

266.700,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΕΡΡΩΝ

Υποδομές στον
τομέα της υγείας

445.500,00

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισμού για τις ανάγκες του
ΓΝΘ Ιπποκρατείου

ΓΕΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣ/ΚΗΣ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

Υποδομές στον
τομέα της υγείας

870.000,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Πίνακας Β.2.5. Βελτίωση Κοινωνικών Υποδομών
Α/Α
1.

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
5007963

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

2.

5007982

Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στο
Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας ΑμεΑ της ΑΜΚΕ Κέντρο
Κοινωνικής Στήριξης

3.

5008019

Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής
υλικής συνδρομής σε ευάλωτες
ομάδες

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

4.

5008062

Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού στο Κέντρο Αποθεραπείας
Αποκατάστασης Διημέρευσης και
Ημερήσιας Φροντίδας ΒηματίΖΩ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ
"ΒΗΜΑΤΙΖΩ"

5.

5008085

Προμήθεια 4 οχημάτων εξυπηρέτησης
ΑμεΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6.

5008108

Αξιοποίηση δημοτικού
κληροδοτήματος Σελεμενάκη Δ με τη

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Εξοπλισμός δύο ΚΔΑΠ ΜΕΑ και δύο
Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Διαμερίσματα από το κέντρο ΑΜΕΑ Ο
ΣΩΤΗΡ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΑΜΕΑ "Ο
ΣΩΤΗΡ"
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΚΙΛΚΙΣ

Τομέας
Παρέμβασης
Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν στην
περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)
148.592,00

Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν στην
περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη
Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν στην
περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη
Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν στην
περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη
Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν στην
περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη
Άλλες κοινωνικές
υποδομές που

144.442,00

42.890,00

204.763,00

319.920,00

370.250,00
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Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

δημιουργία ΚΗΦΗ Δήμου Νέας
Προποντίδας
7.

5008156

Προμήθεια Εξοπλισμού για την
αναβάθμιση του Κέντρου Μέριμνας
ΑμεΑ Βέροιας

8.

5008159

9.

5008948

10.

5008964

Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού
για την ίδρυση και ενίσχυση Κέντρων
Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας
Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΗΦ Σύλλογος
Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης
Ανέγερση μονάδας φροντίδας
ηλικιωμένων με υπόγειους
βοηθητικούς χώρους για λογαριασμό
της Φροντίδα Παπαγεωργίου Στέγη
φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας ΜΚ
της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως
Σταυρουπόλεως
Παρεμβάσεις στον τομέα των
κοινωνικών υποδομών ΑμεΑ
ηλικιωμένοι για τη Δημοτική
Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου
Κατερίνης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ"
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Κ.Μ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Τομέας
Παρέμβασης
συμβάλλουν στην
περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη
Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν στην
περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη
Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν στην
περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη
Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν στην
περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν στην
περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη

177.650,00

24.459,98

355.354,00

5.286.040,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

ΑΞ09Β Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i

Πίνακας Β.2.6. Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Α/Α

1.

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

5000004

Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής για το σχολικό
έτος 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. Ε.

Ενεργητική ένταξη,
μεταξύ άλλων και με
σκοπό την
προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της
δραστήριας

23.400.368,10
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Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

συμμετοχής και τη
βελτίωση της
απασχολησιμότητας
2.

5001784

Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής για το σχολικό
έτος 2016- 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. Ε.

3.

5008894

Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής έτους 20172018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. Ε.

4.

5030597

Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής για το σχολικό
έτος 2018-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. Ε.

Ενεργητική ένταξη,
μεταξύ άλλων και με
σκοπό την
προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της
δραστήριας
συμμετοχής και τη
βελτίωση της
απασχολησιμότητας
Ενεργητική ένταξη,
μεταξύ άλλων και με
σκοπό την
προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της
δραστήριας
συμμετοχής και τη
βελτίωση της
απασχολησιμότητας
Ενεργητική ένταξη,
μεταξύ άλλων και με
σκοπό την
προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της
δραστήριας
συμμετοχής και τη
βελτίωση της
απασχολησιμότητας

27.600.350,00

26.510.906,86

26.840.000,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

260

Πίνακας Β.2.7. Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης

Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1.

5010656

Προώθηση στην απασχόληση
ατόμων ευπαθών κοινωνικών
ομάδων

Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων
Ελλάδος

3.024.108,50

2.

5011435

Ανάπτυξη των επαγγελματικών
προσόντων μακροχρόνια
ανέργων με χαμηλά
εκπαιδευτικά προσόντα

Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων
Ελλάδος

Ενεργητική ένταξη,
μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση
των ίσων ευκαιριών
και της δραστήριας
συμμετοχής και τη
βελτίωση της
απασχολησιμότητας
Ενεργητική ένταξη,
μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση
των ίσων ευκαιριών
και της δραστήριας
συμμετοχής και τη
βελτίωση της
απασχολησιμότητας

3.112.698,75

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii
Πίνακας Β.2.8. Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά
Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1.

5033755

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
για Ρομά στον Δήμο Σερρών

Δήμος Σερρών

59.660,00

2.

5036159

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
για Ρομά του Δήμου Δέλτα

Δήμος Δέλτα

Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά
Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά

3.

5036184

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
για Ρομά του Δήμου Αμπελοκήπων
Μενεμένης

Δήμος
Αμπελοκήπων
Μενεμένης

Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά

79.480,00

99.475,00
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Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

4.

5037857

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
για Ρομά του Δήμου Ηρακλειάς

Δήμος Ηρακλειάς

Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά

59.660,00

5.

5037927

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
για Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας

Δήμος
Αλεξάνδρειας

79.480,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Πίνακας Β.2.9. Δομές Αστέγων που υποστηρίζονται
Α/Α

1.

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

5001616

Δομές Αστέγων Δήμου
Θεσσαλονίκης

Δήμος
Θεσσαλονίκης

Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά

1.432.080€

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii

Πίνακας Β.2.10. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία
Α/Α

1.

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

5011444

Ολοκληρωμένη υπηρεσία
καταπολέμησης των διακρίσεων
και προώθησης της κοινωνικής
ένταξης των ατόμων με αναπηρία
των ατόμων με χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους που
διαβιούν στην Περιφέρεια της
Κεντρικής Μακεδονίας

Εθνική
Συνομοσπονδία
Ατόμων με
Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)
1.223.614,09 €

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019
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Πίνακας Β.2.11. Υποστηριζόμενες Δομές Γυναικών Θυμάτων Βίας και Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Διημέρευσης ΑμεΑ
Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1.

5000543

Λειτουργία Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών Θυμάτων Βίας στον
Δήμο Σερρών

Δήμος Σερρών

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

413.000,00

2.

5000559

Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας
γυναικών Δήμου Κορδελιού
Ευόσμου

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

1.076.930,00

3.

5000596

Αναβάθμιση
ξενώνων
για
γυναίκες θύματα βίας - Ξενώνας
φιλοξενίας ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης

Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

639.000,00

4.

5000619

Κ.Ε.Θ.Ι

5.

5000675

Δήμος
Θεσσαλονίκης

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

895.993,40

6.

5000786

Λειτουργία Δομών και
Υπηρεσιών της Δημόσιας
Διοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την
καταπολέμηση της βίας σε
Περιφερειακό Επίπεδο –
Συμβουλευτικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης
Λειτουργία δομών και
υπηρεσιών της δημόσιας
διοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την
καταπολέμηση της βίας Ξενώνας
φιλοξενίας Δήμου Θεσσαλονίκης
Λειτουργία δομών και υπηρεσιών
της τοπικής αυτοδιοίκησης προς
όφελος των γυναικών και για την
καταπολέμηση της βίας –
Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου
Κατερίνης

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών
Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

Δήμος Κατερίνης

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

444.400,00

7.

5000855

Λειτουργία
Κέντρου
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο
Βέροιας

Δήμος Βέροιας

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

327.325,00

8.

5001439

Επιχορήγηση του ΝΠ Εταιρεία
Σπαστικών Βορείου Ελλάδος για
την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ

Εταιρεία Σπαστικών
Βορείου Ελλάδος

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

1.440.000,00

593.400,00
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Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο
Ειδικής Αγωγής για την
Υλοποίηση του Έργου ΚΔΗΦ
Κέντρο Ειδικής Αγωγής
Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος
Γονέων Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν Κιλκίς
Βηματίζω για την υλοποίηση του
έργου ΚΔΗΦ Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία
Ν Κιλκίς ΒηματίΖω

Κέντρο Ειδικής
Αγωγής

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών
Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

2.160.000,00

Επιχορήγηση του ΝΠ
Φιλανθρωπικό Σωματείο
Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού
Κατερίνης για την υλοποίηση του
έργου ΚΔΗΦ Φιλανθρωπικό
Σωματείο Σύλλογος Μέριμνας
Παιδιού Κατερίνης
Επιχορήγηση του ΝΠ Έμπνευση
Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία για την Υλοποίηση του
Έργου ΚΔΗΦ Έμπνευση Αστική
μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Επιχορήγηση του ΝΠ
Φιλανθρωπικός Μη
Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων
Κηδεμόνων ΑμεΑ Ημαθίας για
την υλοποίηση του ΚΔΗΦ
Φιλανθρωπικός μη
κερδοσκοπικός σύλλογος γονέων
και κηδεμόνων ΑμεΑ Ν Ημαθίας
Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο
Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ Κιλκίς
για την υλοποίηση του έργου
ΚΔΗΦ ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής
Στήριξης
Επιχορήγηση του ΝΠ ΣΥΖΩΗ
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και
Φίλων Ατόμων με Διαταραχές
Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες
για την υλοποίηση του Έργου
ΚΔΗΦ Συζωή

Φιλανθρωπικό
Σωματείο
«Σύλλογος
Μέριμνας Παιδιού
Κατερίνης»

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

1.728.000,00

Έμπνευση Αστική
μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

864.000,00

Φιλανθρωπικός μη
κερδοσκοπικός
σύλλογος γονέων &
κηδεμόνων ΑΜΕΑ
Ημαθίας

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

864.000,00

Κέντρο Κοινωνικής
Στήριξης ΑμεΑ
Κιλκίς

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

1.036.800,00

Συζωή Σύλλογος
Γονέων Κηδεμόνων
& Φίλων ατόμων με
διαταραχές όρασης

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

432.000,00

Εταιρεία Σπαστικών Βορείου
Ελλάδος
9.

5001512

10.

5001582

11.

5001628

12.

5001646

13.

5001651

14.

5001691

15.

5001732

Σύλλογος Γονέων &
Κηδεμόνων ατόμων
με αναπηρία Ν.
Κιλκίς «Βηματίζω»

432.000,00
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Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

16.

5001739

720.000,00

5001745

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

288.000,00

18.

5033499

Κέντρο
αποκατάστασης
κοινωνικής στήριξης
& δημιουργικής
απασχ/σης ΑμεΑ «Ο
Σωτήρ»
Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας
Διημέρευσης
Εκπ/σης Κατάρτισης
& Αποκατάστασης
ΑμεΑ (Η Ζωή)
Φιλανθρωπικό
Σωματείο «
Σύλλογος Μέριμνας
Παιδιού Κατερίνης»

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

17.

Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο
Αποκατάστασης Κοινωνικής
Στήριξης και Δημιουργικής
Απασχόλησης ΑμεΑ Ο Σωτήρ για
την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ
Ο Σωτήρ 3.
Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο
Ημερήσιας Φροντίδας
Διημέρευσης Εκπαίδευσης
Κατάρτισης και Αποκαταστάσης
ΑμεΑ Η Ζωή για την υλοποίηση
του έργου ΚΔΗΦ Η Ζωή
Προώθηση
της
κοινωνικής
ένταξης
των
ΑμεΑ
και
ευαισθητοποίηση σε θέματα
ΑμεΑ και εθελοντισμού

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

112.540,06

19.

5033629

Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον
Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό
Σύλλογο Φίλων Κέντρου
Μέριμνας Ατόμων Ειδικών
Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας

Σύλλογος φίλων
κέντρου μέριμνας
ατόμων ειδικών
δεξιοτήτων Δήμου
Βέροιας.

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων
ευκαιριών

132.000,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Πίνακας Β.2.12. Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για Αμεα
Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1.

5000005

Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής έτους 2015
-2016 ΑΜΕΑ

5001785

Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής για το
σχολικό έτος 2016 -2017 ΑΜΕΑ

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών
Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

1.214.259,90

2.

Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης
Α.Ε.
Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης
Α.Ε.

3.

5008896

Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής έτους 2017
- 2018 ΑΜΕΑ

Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης
Α.Ε.

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

1.673.046,54

1.392.444,00
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Α/Α

4.

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

5030643

Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής έτους 2018
- 2019 ΑΜΕΑ

Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης
Α.Ε.

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

1.700.000,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Πίνακας Β.2.13 Σχολεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑμεΑ

Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1.

5000029

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική
Υποστήριξη για την Ένταξη
Μαθητών με Αναπηρία ή και
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

1.000.000,00

2.

5001888

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική
υποστήριξη για την ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
σχολικό έτος 2016-2017

Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ
ΥΠΠΕΘ,
Τομέας
Παιδείας
Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ
ΥΠΠΕΘ,
Τομέας
Παιδείας

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

1.543.750,00

3.

5008901

2.313.750,00

5030593

Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ
ΥΠΠΕΘ,
Τομέας
Παιδείας
Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ
ΥΠΠΕΘ,
Τομέας
Παιδείας

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

4.

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική
υποστήριξη για την ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
σχολικό έτος 2017-2018
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική
υποστήριξη για την ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
για το σχολικό έτος 2018 -2019

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

2.179.300,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019
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Πίνακας Β.2.14 Υποστηριζόμενες Δομές

Α) Κοινωνικά Παντοπωλεία

Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1.

5001218

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου
Νέας Προποντίδας

Δήμος Νέας
Προποντίδας

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

107.640,00

2.

5001277

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Παροχή Συσσιτίου Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Σερρών

Δήμος Σερρών

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

341.640,00

3.

5001351

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Αμπελοκήπων Μενεμένης

Δήμος Αμπελοκήπων
Μενεμένης

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

237.390,66

4.

5001366

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή
Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Καλαμαριάς

Δήμος Καλαμαριάς

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής

341.640,00
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Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
5.

5001368

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο και
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Θέρμης

Δήμος Θέρμης

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

234.000,00

6.

5001394

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή
Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Θερμαϊκού

Δήμος Θερμαϊκού

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

341.640,00

7.

5001411

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Κορδελιού Ευόσμου

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

234.000,00

8.

5001482

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου
Πυλαίας Χορτιάτη

Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,

107.640,00
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Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
9.

5001509

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Ωραιοκάστρου

Δήμος
Ωραιοκάστρου

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

234.000,00

10.

5001633

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή
Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Παύλου Μελά

Δήμος Παύλου Μελά

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

341.640,00

11.

5001640

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή

Δήμος Νεάπολης
Συκέων

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,

397.800,00
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Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Νεάπολης Συκεών

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

12.

5001643

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο και
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

234.000,00

13.

5001658

Δομή παροχής βασικών αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή
Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

443.560,00

14.

5001701

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου
Βέροιας

Δήμος Βέροιας

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,

234.000,00
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Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
15.

5001717

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου
Αριστοτέλη

Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό &
Ερευνητικό Κέντρο
Αθηνών - Ε.Π.Ε.Κ.Α.

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

107.640,00

16.

5001734

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Βισαλτίας

Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό &
Ερευνητικό Κέντρο
Αθηνών - Ε.Π.Ε.Κ.Α.

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

234.000,00

17.

5001735

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Χαλκηδόνας

Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό &
Ερευνητικό Κέντρο
Αθηνών - Ε.Π.Ε.Κ.Α.

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

234.000,00
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Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

18.

5001736

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας

Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό &
Ερευνητικό Κέντρο
Αθηνών - Ε.Π.Ε.Κ.Α.

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

234.000,00

19.

5001758

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Δέλτα

Δήμος Δέλτα

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

234.000,00

20.

5001792

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Λαγκαδά

Δήμος Λαγκαδά

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

234.000,00
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Β) Κέντρα Κοινότητας

Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής

1.

5001389

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης

Δήμος Θέρμης

2.

5001535

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας
Ζίχνης

Δήμος Νέας Ζίχνης

3.

5001675

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Αμπελοκήπων Μενεμένης με
Παράρτημα ΡΟΜΑ

Δήμος Αμπελοκήπων
Μενεμένης

4.

5001949

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης

Δήμος Βόλβης

5.

5001963

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Δήμος Ηρωικής
Πόλεως Νάουσας

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

172.800,00

112.320,00

459.869,18

112.320,00

112.320,00
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Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

6.

5002007

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Κορδελιού Ευόσμου με
παράρτημα ΚΕΜ

Δήμος Κορδελιού
Ευόσμου

7.

5002052

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Παύλου Μελά με Παράρτημα
ΡΟΜΑ

Δήμος Παύλου Μελά

8.

5002223

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών
με παράρτημα ΡΟΜΑ

Δήμος Σερρών

9.

5002242

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα
με Παράρτημα ΡΟΜΑ

Διαδημοτική
Επιχείρηση Δυτικής
Υπαίθρου Θες/κης
«Νεφέλη»

Τομέας Παρέμβασης

ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

393.120,00

172.800,00

406.080,00

457.920,00
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Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής

10.

5002428

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Καλαμαριάς

Δήμος Καλαμαριάς

11.

5002477

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Σιντικής

Δήμος Σιντικής

12.

5002572

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Θερμαϊκού

Δήμος Θερμαϊκού

13.

5002672

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Κασσάνδρας

Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου
Κασσάνδρας

14.

5002722

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Θεσσαλονίκης με παράρτημα
ΚΕΜ

Δήμος Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

172.800,00

112.320,00

177.120,00

112.320,00

652.960,00

275

Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
15.

5002797

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Νεάπολης Συκεών

Δήμος Νεάπολης Συκέων

16.

5002815

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Βισαλτίας

Δήμος Βισαλτίας

17.

5002846

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Χαλκηδόνος

Διαδημοτική
Επιχείρηση Δυτικής
Υπαίθρου Θες/κης
«Νεφέλη»

18.

5002873

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη

Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη

19.

5002880

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Παιονίας

Δήμος Παιονίας

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής

168.480,00

112.320,00

112.320,00

172.800,00

112.320,00

276

Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

20.

5002919

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς

Δήμος Κιλκίς

21.

5003258

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Σκύδρας

Δήμος Σκύδρας

22.

5003267

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας
Κολινδρού

Δήμος Πύδνας
Κολινδρού

23.

5003369

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Κατερίνης με παράρτημα ΡΟΜΑ

Δημοτική
Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου
Κατερίνης

Τομέας Παρέμβασης

ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

172.800,00

112.320,00

112.320,00

434.169,07

277

Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής

24.

5003445

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Αλμωπίας

Δήμος Αλμωπίας

25.

5003527

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πέλλας

Δήμος Πέλλας

26.

5003543

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Αλεξάνδρειας με παράρτημα
ΡΟΜΑ

Δήμος Αλεξάνδρειας

27.

5003579

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν
Προποντίδας

Δήμος Νέας
Προποντίδας

28.

5003648

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Βέροιας

Δήμος Βέροιας

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

112.320,00

172.800,00

410.572,80

112.320,00

172.800,00

278

Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
29.

5003673

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Πολυγύρου

Δήμος Πολυγύρου

30.

5003677

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Σιθωνίας

Δήμος Σιθωνίας

31.

5003736

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Αμφίπολης

Δίκτυο Ελληνικών
πόλεων για την
ανάπτυξη

32.

5003739

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Λαγκαδά

Δήμος Λαγκαδά

33.

5003777

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Αριστοτέλη

Δήμος Αριστοτέλη

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής

112.320,00

112.320,00

112.320,00

172.800,00

112.320,00

279

Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

34.

5003782

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Έδεσσας

Δήμος Έδεσσας

35.

5004043

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Ηράκλειας

Δήμος Ηράκλειας

36.

5004103

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Ωραιοκάστρου

Δήμος
Ωραιοκάστρου

37.

5004345

Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Εμμανουήλ Παππά

Δήμος Εμμανουήλ
Παππά

Τομέας Παρέμβασης

ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

112.320,00

112.320,00

112.320,00

112.320,00

280

Α/Α

38.

MIS

5006100

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου
Ολύμπου

Δήμος Δίου Ολύμπου

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας

112.320,00

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Γ) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

1.

5001497

Κέντρo Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου Κατερίνης

Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου
Κατερίνης

2.

5001544

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου
Αμπελοκήπων Μενεμένης

Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Δήμου
Αμπελοκήπων
Μενεμένης

284.136,02

252.929,20

281

Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,

3.

5001753

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου Έδεσσας

Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου
Έδεσσας

4.

5002027

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου Νάουσας

Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και
Αλληλεγγύης Δήμου
Νάουσας

5.

5002069

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου Βέροιας

Κεντ. Κοιν.
Προστασίας, Αλληλεγ.,
Αθλητ., Παιδείας (
Προσχ. Αγωγής Δ
Βέροιας

6.

5002134

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου Παύλου
Μελά

Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου
Παύλου Μελά ΙΡΙΣ

7.

5002217

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου Νεάπολης
Συκεών

Κοινωφελής
Επιχείρηση Υπηρεσιών
Νεάπολης – Συκέων

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

253.214,44

242.743,45

231.566,40

513.226,70

920.576,03

282

Α/Α

8.

MIS

5002227

Τίτλος Δράσης

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου
Θεσσαλονίκης

Δικαιούχος

Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου
Θεσσαλονίκης
(Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

Τομέας Παρέμβασης

βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

254.346,22

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Δ) Λοιπές Δομές
Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Ενίσχυση της πρόσβασης
σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της πρόσβασης
σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των

1.

5029302

Επέκταση διεύρυνση και
αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών από το Κέντρο
Ημερησίας Φροντίδας παιδιών σε
κίνδυνο Βέροιας

Πρωτοβουλία για το
παιδί

2.

5029402

Επέκταση διεύρυνση και
αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας
παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι
της Βεργίνας

Πρωτοβουλία για το
παιδί

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

357.785,17

436.424,69

283

Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας

3.

5029404

Επέκταση και αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών από το
κέντρο αναφοράς και παροχής
συμβουλευτικής Βέροιας
Διεύρυνση με λειτουργία κέντρου
θεραπείας τραύματος

Πρωτοβουλία για το
παιδί

4.

5029944

ΩΡΙΩΝ Δράσεις για την Πρόληψη
της Περιθωριοποίησης των
Ανηλίκων και την Προστασία του
Παιδιού

Άρσις - Κοινωνική
οργάνωση
υποστήριξης νέων

Ενίσχυση της πρόσβασης
σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
Ενίσχυση της πρόσβασης
σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας

175.071,24

965.862,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Ε) Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων
Α/Α

1.

MIS

5010636

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης
Διαβίωσης και Ασφαλούς
Γήρανσης Ηλικιωμένων

Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

Ενίσχυση της πρόσβασης
σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

4.000.000,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019
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Πίνακας Β.2.15.
Α/Α

1.

MIS

5035307

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων
Υγείας ΤΟΜΥ 3ης ΥΠΕ στην
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Υγείας

Ενίσχυση της πρόσβασης
σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

14.650.000,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Πίνακας Β.2.16.
Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1.

5029545

Αναπτυξιακή Νομού
Θεσσαλονίκης Α.Ε. –
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ

Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

96.234,78

2.

5029572

Αναπτυξιακή Νομού
Θεσσαλονίκης Α.Ε. –
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ

Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

32.550,00

3.

5029785

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
του ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για τις δράσεις ΕΚΤ
στην εγκεκριμένη περιοχή
εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ
των Δήμων Λαγκαδά Βόλβης κλπ
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
του ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για τις δράσεις ΕΚΤ
στην εγκεκριμένη περιοχή
εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ
του Δ Χαλκηδόνος και τμήματος
του Δ Δέλτα
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
ΕΦΟΤΔ Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ
ΟΤΑ για τις δράσεις ΕΚΤ για την
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑ στην Πιερία

Πιερική Αναπτυξιακή
Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

45.926,08
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Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

4.

5029991

5030265

Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων
Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

6.

5030282

Αναπτυξιακή Νομού
Ημαθίας Ανώνυμη
Αναπτυξιακή Εταιρία
Ο.Τ.Α.
Αναπτυξιακή
Χαλκιδικής Α.Ε.
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρία
ΟΤΑ
Αναπτυξιακή Πέλλας
Αναπτυξιακή Α.Ε.
ΟΤΑ

41.406,52

5.

Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

60.836,07

7.

5030414

Αναπτυξιακή Κιλκίς
Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ

Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

37.343,48

8.

5030437

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ
ΟΤΔ ΑΝΗΜΑ ΑΕ για τις δράσεις
ΕΚΤ στην εγκεκριμένη περιοχή
εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑ Ημαθίας
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
ΕΦΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ για τις δράσεις
ΕΚΤ στις εγκεκριμένες περιοχές
εφαρμογής ΤΟΠΤΟΚ ΠΑΑ ΕΠΑλΘ
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ
ΟΤΔ ΑΝΠΕ ΑΕ για τις δράσεις ΕΚΤ
στις εγκεκριμένες περιοχές
εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ
της Πέλλας
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ
ΟΤΔ ΑΝΚΙ ΑΕ για τις δράσεις ΕΚΤ
στην εγκεκριμένη περιοχή
εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ
της ΠΕ Κιλκίς
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
του ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ για τις
δράσεις ΕΚΤ στην εγκεκριμένη
περιοχή εφαρμογής του
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑ

Αναπτυξιακή
Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρία
Ο.Τ.Α.

Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

83.173,30

68.747,90

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019
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Β.3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Στο επίπεδο των Περιφερειών όργανα του ΕΜ είναι οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας, τα
Περιφερειακά Παρατηρητήρια και για την κοινωνική διαβούλευση οι Περιφερειακές Επιτροπές
Διαβούλευσης.
Στο επίπεδο των Δήμων όργανα του ΕΜ είναι οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Προστασίας των Δήμων
και τα Κέντρα Κοινότητας και για την κοινωνική διαβούλευση οι Επιτροπές Διαβούλευσης των
Δήμων.
Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
πραγματοποίησε συναντήσεις-επισκέψεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τις Διευθύνσεις
Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμων της οικείας Περιφέρειας και πιο συγκεκριμένα με αντιδημάρχους
Κοινωνικής Πολιτικής, Διευθυντές και συντονιστές σχετικών δομών και υπηρεσιών, προσωπικό
αυτών, καθώς και τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας.
Οι παραπάνω συναντήσεις-επικοινωνίες είχαν σκοπό την παρουσίαση του ρόλου, των στόχων και
των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, το πλαίσιο συνεργασίας και επικοινωνίας
με όλους του σχετικούς φορείς, καθώς και τα τρέχοντα κοινωνικά προβλήματα και σχετικές δράσεις
των Δήμων και των άλλων φορέων.

Περαιτέρω, σττο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης για το 2018, το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διενήργησε δύο (2) έρευνες πεδίου. Συγκεκριμένα:
•

Μία έρευνα πεδίου με αντικείμενο την αποτύπωση των υφιστάμενων παρεμβάσεων σε
όλους τους Δήμους και στο σύνολο της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πεδίο της
κοινωνικής ένταξης (Παράρτημα ΙV).

•

Μία έρευνα πεδίου με αντικείμενο την αποτύπωση των υφιστάμενων παρεμβάσεων από
φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και τις Ιερές Μητροπόλεις που δραστηριοποιούνται
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Παράρτημα IV).
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Από τους τριάντα οκτώ (38) Δήμους της Περιφέρειας ανταποκρίθηκε στην έρευνα μας το σύνολο
των Δήμων (38) όσο αφορά τον αριθμό των δομών κοινωνικής ένταξης και των ωφελούμενων.
Σχετικά με τις ευάλωτες, ειδικές και λοιπές ομάδες του πληθυσμού και τα σχετικά στοιχεία που
ζητήθηκαν από τους δήμους, υπήρχαν σημαντικές παραλήψεις στα περισσότερα εξ αυτών, με
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αποτύπωση της ακριβής κατάστασης, σε κάθε Δήμο και άρα η
σύνθεση για την Περιφέρεια στο σύνολο της.
Όσο αφορά τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και τις Ιερές Μητροπόλεις, παρόλο που υπήρξε
επικοινωνία και αποστολή των ερωτηματολόγιων στο σύνολο αυτών, ανταποκρίθηκαν στην
συγκεκριμένη έρευνα 15 φορείς

της Κοινωνίας των Πολιτών και 3 Ιερές Μητροπόλεις και

(Θεσσαλονίκης, Νέας Κρήνης και Καλαμαρίας και Κασσανδρείας).
Τέλος, στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, σημειώνεται η πολύ καλή συνεργασία με τους
δημόσιους φορείς ΟΑΕΔ, Ελληνική Στατιστική Αρχή και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.

Β.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΠΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ – ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

Η εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2014 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2015.
Για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής αξιοποιήθηκαν στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καθώς και τα «ερωτηματολόγια σχεδιασμού
παρεμβάσεων προώθησης της κοινωνικής ένταξης» που συμπλήρωσαν οι δήμοι της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Τον Μάρτιο 2015 η Στρατηγική, αμέσως μετά την εκπόνησή της, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση
στην οποία υπήρξε ευρεία συμμετοχή καθώς περισσότεροι από 30 φορείς (όπως δήμοι, κοινωνικές
δομές, ΜΚΟ) υπέβαλλαν σχόλια και παρατηρήσεις, πολλές από τις οποίες ενσωματώθηκαν στο
κείμενο της Στρατηγικής.
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Στις 8 Απριλίου 2015, το Περιφερειακό Συμβούλιο συζήτησε εκτενώς και ενέκρινε την
«Περιφερειακή Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και
κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».
Οποιαδήποτε τροποποίηση της ΠΕΣΚΕ θα ακολουθήσει την ως άνω διαδικασία.

Β.5. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Όπως προαναφέρθηκε, στόχο της έκθεσης απετέλεσε η χαρτογράφηση και η ανάλυση της
κοινωνικής ένταξης, της φτώχειας και της κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας για το έτος 2018. Η έκθεση βασίστηκε σε πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία που
συνέλεξε το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης από τους Δήμους και τις ΜΚΟ της Περιφέρειας.
Τόσο η έρευνα όσο και η ανάλυση βασίστηκαν στους άξονες της Εθνικής και Περιφερειακής
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ και ΠΕΣΚΕ), οι οποίοι προσδιορίζουν και ιεραρχούν τα
προβλήματα και τις ανάγκες σε περιφερειακό επίπεδο.

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. Το 2018 η ανεργία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαμορφώθηκε
στο 20,7%. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που συλλέγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), τα συνολικά εισοδήματα των κατοίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 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, μάλιστα, οι
ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας έφτασαν τους 162.137, αριθμός που δείχνει ότι το 9% του πληθυσμού της Περιφέρειας
πιθανότατα διαβιεί σε κατάσταση ακραίας φτώχειας.
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Η μελέτη επίσης έδειξε 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 ακόμα πιο έντονο στις αγροτικές
περιοχές της Περιφέρειας, πολλές από τις οποίες ερημοποιούνται, λόγω της μετακίνησης νέων
ατόμων σε αστικά κέντρα.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, το ελληνικό κράτος, ασκεί κοινωνική πολιτική μέσω
δομών και υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης που υλοποιείται κυρίως από τους Δήμους της
Περιφέρειας. Το σύνολο των δομών κοινωνικής ένταξης στην ΠΚΜ για το 2018 ήταν 960 και σε αυτές
εξυπηρετήθηκαν συνολικά 178.792 ωφελούμενοι. Ένα σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων αυτών
χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΠΚΜ, το οποίο σε ορισμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕΠ)
εμφανίζει πολύ υψηλούς δείκτες επίτευξης (βλ. ΕΠ 9α, 9i, 9ii, 9iii και 9iv). Αντίθετα οι Επενδυτικές
Προτεραιότητες 9c, 9v και 9vi έχουν σχεδόν μηδενική απορρόφηση ή δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη.

Το Παρατηρητήριο αφού χαρτογράφησε τις δομές και τις υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης σε όλους
τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε αναλυτικά στην παρούσα έκθεση
τα βασικά προβλήματα και τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν καθώς μία σειρά προτάσεων
πολιτικής για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους κοινωνικής πολιτικής των Δήμων το πιο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα
στην περιοχή τους αποτελεί η ανεργία (ποσοστό 54%), ακολουθεί η οικονομική ανέχεια (σε ποσοστό
35%), και ως τρίτο κατά σειρά πρόβλημα ανέδειξαν την έλλειψη υποδομών. Όσον αφορά τα
προβλήματα που κυρίως καλούνται να διαχειριστούν οι δήμοι βάσει των παραπόνων που
λαμβάνουν από τους ωφελούμενους, αυτά επικεντρώνονται στην έλλειψη συγκοινωνίας, οδικού
δικτύου, μη προσπελασιμότητας του δικτύου, ανεπάρκεια διοικητικού δυναμικού, γραφειοκρατία,
ανεπάρκεια αμιγώς ιατρικού δυναμικού και ιατρικού εξοπλισμού.
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Από όλη την ανάλυση που προηγήθηκε και ιδιαιτέρως από τα προβλήματα και τις προτάσεις που
αποτυπώθηκαν από τις δύο (2) έρευνες πεδίου μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω
συμπεράσματα:
•

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 προσπάθεια αυτή πρέπει
να εντατικοποιηθεί κυρίως μέσω ενός πολυετούς σχεδιασμού και αντίστοιχου πολυετούς
προϋπολογισμού καθώς και της διερεύνησης εναλλακτικών χρηματοδοτικών
εργαλείων.

•

Κύριο αίτιο της φτώχειας και της οικονομικής ανέχειας είναι η ανεργία. Υπάρχει μεγάλη
ανάγκη για νέες θέσεις εργασίας και προγράμματα προώθησης στην απασχόληση.

Η υλοποιούμενη μεταρρύθμιση ΕΠΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα θετικά στοιχεία, τα οποία θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιοποιηθούν:
- Στροφή προς ένα νέο μοντέλο που προσφέρει επιλογές προγραμμάτων στους ανέργους σε
συνεχή βάση.
- Ενίσχυση της συμβουλευτικής προς τους ανέργους, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία
ενός Ατομικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την υποστήριξη, την αξιολόγηση και την
κατεύθυνση του ανέργου στην κατάλληλη επιλογή.
- Ενισχυμένα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία βελτιώνουν τον προγραμματισμό, την
εποπτεία και την παρακολούθηση και αξιοποιούν καλύτερα τις εισροές από την αγορά
εργασίας.
•

Κατακερματισμός υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης στους δήμους: Κοινό στοιχείο σε όλους
τους δήμους της ΠΚΜ είναι η απουσία συγκεκριμένου οργανογράμματος με τις δομές, τις
υπηρεσίες και τους συντονιστές της κοινωνικής πολιτικής. Η ύπαρξη περισσότερων του ενός
φορέων που υλοποιούν παρεμβάσεις για την κοινωνική ένταξη σε τοπικό επίπεδο (π.χ.
κοινωφελής επιχείρηση, ΝΠΔΔ), απαιτεί συντονισμό και έλεγχο των δράσεων προκειμένου
να είναι αποδοτικότερες. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η εκπόνηση σχεδίου εσωτερικής
οργάνωσης και λειτουργίας των δομών εκάστου Δήμου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη
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και αποδοτικότερη δραστηριοποίησή τους, αλλά και την καλύτερη αξιολόγηση/ έλεγχο των
δράσεων.
•

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, θα βοηθούσε πολύ η ηλεκτρονική διασύνδεση
υπηρεσιών 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.

•

Η δημιουργία του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αποτελεί μια
ουσιαστική μεταρρύθμιση, που θα επιτρέψει στους φορείς χάραξης πολιτικής να εξετάζουν
τα χαρακτηριστικά των ανέργων καθώς και τις τάσεις της αγοράς εργασίας σε κλαδικό και
περιφερειακό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη σύνδεση του σχεδιασμού των
προγραμμάτων με δυναμικούς κλάδους και επαγγέλματα που προκύπτουν από τα
αποτελέσματα του Συστήματος Διάγνωσης, προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες του
παραγωγικού μετασχηματισμού και της ζήτησης της αγοράς εργασίας.

•

Ανάγκη για δημιουργία περισσότερων δομών υποστηριζόμενης διαβίωσης για τις
ευπαθείς ομάδες (μοναχικά ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, παιδιά και γυναίκες
θύματα ενδοοικογενειακής βίας). Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων θα πρέπει
να δοθούν πόροι στις περιοχές με το οξύτερο πρόβλημα.

•

Ανάγκη για ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών και δημιουργία ενός ενιαίου
πληροφοριακού συστήματος με τα στοιχεία για τις ευάλωτες, ειδικές και λοιπές ομάδες σε
επίπεδο Δήμου και στο όποιο θα έχουν πρόσβαση όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες/κέντρα
κοινότητας και θα καταχωρούνται όλα τα αιτήματα για επιδόματα και άλλες ανάγκες των
ωφελούμενων.

•

Ανάγκη για δημιουργία δομών που λειτουργούν ήδη σε κάποιους δήμους (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ,
ΚΗΦΗ, Κοινωνικό Παντοπωλείο/ Φαρμακείο) σε περισσότερους δήμους και για ένταξη στο
ΠΕΠ ΚΜ.

•

Κάλυψη των αναγκών εξειδικευμένου αλλά και υποστηρικτικού προσωπικού στις δομές.
Πολλές φορές εργαζόμενοι απασχολούνται σε υποστηρικτικές εργασίες και όχι με την
παροχή υπηρεσιών στον τομέα τους.

Οι δήμοι ζητούν οικονομική ενίσχυση για
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εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να είναι δυνατή η ποιοτική παροχή υπηρεσιών των
δομών.
•

Τέλος είναι εμφανής η ανάγκη για μεγαλύτερη υποστήριξη σε δομές και εξειδικευμένο
προσωπικό για τα

άτομα με αναπηρία

και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των

προβλημάτων πρόσβασης και προσπελασιμότητας λόγω έλλειψης κατάλληλων υποδομών.
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ

Γ.1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ
ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Α ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΕΣΚΕ

Άξονας Προτεραιότητας 9Α - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
(ΕΤΠΑ)

Επενδυτική Προτεραιότητα 9α – Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον
αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης
της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Δείκτες Εκροής

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Πίνακας Γ.1.1. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Α (ΕΠ 9a)

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τιμή-Στόχος (2023)

Τίτλος Δείκτης

Α

Γ

Σ

Τιμή Υλοποίησης

Α

Γ

Ποσοστό
Επίτευξης

Σ

Α

Γ

Σ

Επενδυτική Προτεραιότητα 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την
κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και
τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας
ΛΑΠ

Αριθμός

ΕΤΠΑ

CO36

Υγεία: Πληθυσμός
που καλύπτεται από
βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

-

-

1.200.000,00

-

-

1.059.389,00

-

-
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88,3%

Κατηγορία
Περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Πίνακας Γ.1.1. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Α (ΕΠ 9a)

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τιμή-Στόχος (2023)

Τίτλος Δείκτης

Α
Γ
Δυναμικότητα των
υποδομών
κοινωνικής
φροντίδας
που
ενισχύονται
Επενδυτική Προτεραιότητα 9c - Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις
ΛΑΠ

ΛΑΠ

Αριθμός

Αριθμός

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

05501
(πρόσθετος
δείκτης
εκροής)

CO01

ΛΑΠ

Αριθμός

ΕΤΠΑ

CO05

ΛΑΠ

Αριθμός

ΕΤΠΑ

CO08

Παραγωγικές
επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές
επενδύσεις: Αριθμός
νέων επιχειρήσεων
που λαμβάνουν
στήριξη
Παραγωγικές
επενδύσεις: Αύξηση
της απασχόλησης
στις επιχειρήσεις
που λαμβάνουν
ενίσχυση

-

-

Τιμή Υλοποίησης

Ποσοστό
Επίτευξης

Σ
2.43326

Α

Γ

Σ
117

Α

Γ

Σ
4,8%

11,0

-

-

-

-

0,0

0,0%27

-

-

6

-

-

-

-

0,0

0,0%28

-

-

40

-

-

-

-

0,0

0,0%29

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος που συνεισφέρουν στους στόχους της ΠΕΣΚΕ
στο πλαίσιο της ΕΠ 9α) και του ΑΠ9Α, όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης30 έχει ως
ακολούθως:

Κοινός Δείκτης Εκροής CO36
Για το δείκτη εκροής με κωδικό CO36 που αποτυπώνει τον Πληθυσμό που καλύπτεται από
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, η πρόοδος επίτευξης είναι πολύ υψηλή με τους ωφελούμενους να
ανέρχονται σε 1.059.389,00 άτομα, ήτοι ποσοστό επίτευξης του δείκτη 88,3%.

26

Αναφέρεται σε τιμή εντάξεων, βάσει της αναφοράς ΟΠΣ των δελτίων επίτευξης, με στοιχεία έως 31/12/2018.
Μηδενική υλοποίηση κατά το έτος αναφοράς.
28
Μηδενική υλοποίηση κατά το έτος αναφοράς.
29
Μηδενική υλοποίηση κατά το έτος αναφοράς.
30
Χρονικό διάστημα αναφοράς έως και 31/12/2018.
27
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Η τιμή του δείκτη αφορά στον πληθυσμό που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, και
προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες δέκα (10) ενταγμένες πράξεις υποδομών υγείας:
1. 5000616 - Επέκταση

αναδιαρρύθμιση Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, προμήθεια και

εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού (Φάση Β).
2. 5000617 - Μελέτη κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων διοίκησης κεντρικής αποστείρωσης
και πλυντηρίων ανακατασκευή υπάρχουσας πτέρυγας χειρουργείων και προμήθεια εγκατάσταση
ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του ΠΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ (Φάση Β).
3. 5008017 - Προμήθεια 15 ασθενοφόρων 4Χ2 για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.
4. 5023628 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ΓΝΘ Γ Παπανικολάου
και Γ’ Γεννηματάς Ο Άγιος Δημήτριος.
5. 5027323 - Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Ακτινολογικών μηχανημάτων και ενός (1)
Συστήματος ψηφιοποίησης εικόνων σε Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6. 5027405 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.
7. 5027408 - Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα χειρουργεία και στην
κεντρική αποστείρωση στο ΑΝΘ – Θεαγένειο.
8. 5028229 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς και το
Γενικό Νοσοκομείο ΓΝΚΥ Γουμένισσας.
9. 502827 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.
10. 5028307 - Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΓΝΘ Ιπποκρατείου.

Οι εν λόγω δράσεις θεωρείται ότι καλύπτουν πλήρως τους πληθυσμούς αναφοράς των
Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς και Σερρών, στις οποίες χωροθετούνται.

Σε οικονομικούς όρους από τα 31,6 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για τη
βελτίωση των υποδομών υγείας έχουν συμβασιοποιηθεί τα 25,4 εκ. ευρώ (ποσοστό 80,4%) και
έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 16,8 εκ. ευρώ. Δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο
53,2%, το οποίο κρίνεται πολύ ικανοποιητικό για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ .
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Πρόσθετος Δείκτης Εκροής 05501
Για τον πρόσθετο δείκτη εκροής με κωδικό 05501 (δείκτες εκτός ΕΠ), που αφορά στην αύξηση της
δυναμικότητας των υποδομών κοινωνικής φροντίδας που ενισχύονται, η πρόοδος επίτευξης βάσει
της τιμής στόχου (όπως προκύπτει από την τιμή στόχο των εντάξεων) ανέρχεται μόλις σε 4,8%
δεδομένου ότι από τα δέκα (10) έργα που έχουν ενταχθεί έχουν ολοκληρωθεί επιτυγχάνοντας το
στόχο μόνο 2 έργα.
Η τιμή στόχος του δείκτη προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες δέκα (10) ενταγμένες πράξεις:
1. 5007963 - Εξοπλισμός δύο ΚΔΑΠ ΜΕΑ και δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Διαμερίσματα
από το κέντρο ΑΜΕΑ Ο ΣΩΤΗΡ.
2. 5007982 - Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ
της ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης.
3. 5008019 - Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες.
4.5008062 - Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης
Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΒηματίΖΩ.
5. 5008085 - Προμήθεια 4 οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ.
6. 5008108 - Αξιοποίηση δημοτικού κληροδοτήματος Σελεμενάκη Δ. με τη δημιουργία ΚΗΦΗ Δήμου
Νέας Προποντίδας.
7. 5008156 - Προμήθεια Εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Κέντρου Μέριμνας ΑμεΑ Βέροιας.
8. 5008159 - Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ίδρυση και ενίσχυση Κέντρων
Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΗΦ Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού
Κατερίνης.
9. 5008948 - Ανέγερση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων με υπόγειους βοηθητικούς χώρους για
λογαριασμό της Φροντίδα Παπαγεωργίου Στέγη φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας ΜΚ της Ιεράς
Μητροπόλεως Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως.
10. 5008964 - Παρεμβάσεις στον τομέα των κοινωνικών υποδομών ΑμεΑ ηλικιωμένοι για τη
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης.
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Σε οικονομικούς όρους από τα 7,0 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για τη βελτίωση
των υποδομών υγείας έχουν συμβασιοποιηθεί τα 0,7 εκ ευρώ (ποσοστό 10,8%) και έχουν πληρωθεί
δαπάνες αξίας 0,3 εκ. ευρώ (ποσοστό απορρόφησης 4 %).

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ
Οι δράσεις που τροφοδοτούν το δείκτη με κωδικό CO36, που αποτυπώνει τον Πληθυσμό που
καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας συνεισφέρουν άμεσα στα ακόλουθα μέτρα και
στόχους της ΠΕΣΚΕ:
•

Μέτρο πολιτικής 1: Αναβάθμιση και Βελτίωση της Λειτουργίας Δομών και Υποδομών του

Εθνικού Συστήματος Υγείας (Προτεραιότητα Πολιτικής 1.1. Πρόσβαση σε βασικά αγαθά, Πυλώνας 1:
Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας).
Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
α) Στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και όλων των μορφών ανισοτήτων πρόσβασης
στον τομέα της υγείας,
β) στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας,
γ) στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην υγεία των ευπαθών
κοινωνικά ομάδων,
δ) στην αντιμετώπιση των ελλείψεων καινοτόμου τεχνολογίας και ειδικών μονάδων με αποτέλεσμα
τη μειωμένη ποιότητα και αποτελεσματικότητα διαγνώσεων και θεραπειών,
ε) στη διατήρηση της υγείας των πολιτών σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο που θα επιτρέπει την ενεργό
συμμετοχή τους στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας,
στ) στην εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας εντός της
Περιφέρειας,
ζ) στη μείωση περιστατικών θανάτων λόγω μη διαθέσιμων τοπικά κατάλληλων υπηρεσιών υγείας,
η) στην αντικατάσταση της παλαιάς ιατρικής τεχνολογίας και διασφάλιση της συνέχειας στην
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας,
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θ) στη διασφάλιση χρήσης καινοτόμου τεχνολογίας όπου αυξάνει την παραγωγικότητα και
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στην διάγνωση και θεραπεία.

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν τον πρόσθετο δείκτη με κωδικό 05501, που
αποτυπώνει τη δυναμικότητα των υποδομών κοινωνικής φροντίδας οι οποίες ενισχύονται,
συνεισφέρουν άμεσα στα ακόλουθα μέτρα και στόχους της ΠΕΣΚΕ:
•

Μέτρο πολιτικής 18: Αναβάθμιση και υποστήριξη στη λειτουργία δομών και υπηρεσιών για

άτομα με αναπηρία (Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2. Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές
υπηρεσίες, Πυλώνας 3: Πυλώνας 3 – Προώθηση της ένταξης).
•

Μέτρο πολιτικής 20: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Προτεραιότητα Πολιτικής

3.2. Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες, Πυλώνας 3: Πυλώνας 3 – Προώθηση
της ένταξης).

Ειδικότερα οι υλοποιούμενες δράσεις συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
Οι δράσεις ενίσχυσης των υποδομών κοινωνικής φροντίδας που απευθύνονται σε ΑμεΑ (μέτρο
πολιτικής 18),
α) στην αποφυγή περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρίες,
β) στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, της ψυχοσυναισθηματικής τους ωρίμανσης, και, της
κοινωνικής τους ένταξης,
γ) στη συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη των οικογενειών τους,
δ) στην αύξηση της απασχολησιμότητας,
ε) στην ισότιμη και ισόρροπη προσφορά βασικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα
από τον τόπο διαμονής τους,
στ) στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων
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Οι δράσεις ενίσχυσης των υποδομών κοινωνικής φροντίδας που απευθύνονται σε ηλικιωμένους
(μέτρο πολιτικής 20),
α) στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων
αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας,
β) στην υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων προκειμένου να διατηρήσουν την αυτονομία τους, την
κοινωνική συμμετοχή και το κοινωνικό τους περιβάλλον,
γ) στην διατήρηση της συνοχής της οικογένειας,
δ) στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το
ηλικιωμένο μέλος,
ε) στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και κοινωνικού αποκλεισμού των φτωχών
ηλικιωμένων ατόμων.

Δείκτες Αποτελέσματος
Πίνακας Γ.1.2. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Α (ΕΠ 9a)

Κατηγορία
Περιφέρειας

Επενδυτική Προτεραιότητα 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την
κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και
τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας
I
Δείκτης
Μονάδα
Τιμή βάσης Έτος
ΤιμήΤιμή
Ποσοστό
Πηγή στοιχείων
D
μέτρησης
βάσης
στόχος
Υλοποίησης
Επίτευξης
(2023)

Τ
1
3
5
0

Δυναμικότητα
που προκύπτει
από
βελτιωμένες
υποδομές
υγείας

Κλίνες

ΛΑΠ

6.791,00

2014

6.901,00

6.227,031

90,23%

Υπουργείο Υγείας
/ 3η και 4η
Υγειονομικές
Περιφέρειες

Επενδυτική Προτεραιότητα 9c - Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις
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Βλ.Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής 2018. Τα στοιχεία προέρχονται από την Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, Τμήμα
Διαχείρισης και Στατιστικής Ανάλυσης, για τις μονάδες υγείας της 3ης και 4ης ΥΠΕ, που αφορούν τη γεωγραφική ενότητα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
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Πίνακας Γ.1.2. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Α (ΕΠ 9a)

Κατηγορία
Περιφέρειας

Επενδυτική Προτεραιότητα 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την
κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και
τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας
I
Δείκτης
Μονάδα
Τιμή βάσης Έτος
ΤιμήΤιμή
Ποσοστό
Πηγή στοιχείων
D
μέτρησης
βάσης
στόχος
Υλοποίησης
Επίτευξης
(2023)

Τ
1
3
7
0

Άτομα που
βρίσκουν
απασχόληση σε
νέες
επιχειρήσεις
κοινωνικής
οικονομίας

Άτομα

ΛΑΠ

420,00

2014

595,00

032

0%33

Επιτελική δομή
ΕΣΠΑ
Απασχόλησης και
Κοινωνικής
Οικονομίας
Υπουργείου
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Υποδιεύθυνση
Κοινωνικής
Οικονομίας,
Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό
Σύστημα

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019
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Δεν είχε ξεκινήσει κάποια πράξη κατά το έτος αναφοράς και συνεπώς ο δείκτης αποτελέσματος λαμβάνει μηδενικές τιμές. Ωστόσο και με
βάση τα στοιχεία της Αξιολόγησης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 οι τιμές
του δείκτη αναμένεται να επιτευχθούν. Επίσης με δεδομένο τη χρηματοδότηση παρόμοιων δράσεων από την 9v θα πρέπει να διευκρινιστεί η
διατήρηση τους στο ΕΠ.
33
Δεν είχε ξεκινήσει κάποια πράξη κατά το έτος αναφοράς και συνεπώς ο δείκτης αποτελέσματος λαμβάνει μηδενικές τιμές. Ωστόσο και με
βάση τα στοιχεία της Αξιολόγησης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 οι τιμές
του δείκτη αναμένεται να επιτευχθούν. Επίσης με δεδομένο τη χρηματοδότηση παρόμοιων δράσεων από την 9v θα πρέπει να διευκρινιστεί η
διατήρηση τους στο ΕΠ.
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Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό Τ1350 παρουσιάζει πολύ υψηλή τιμή υλοποίησης με την
δυναμικότητα που προκύπτει από βελτιωμένες υποδομές υγείας να ανέρχεται το 2018 σε 6.277
κλίνες με τιμή στόχο 2023 της 6.901 κλίνες (ποσοστό επίτευξης 90,23%).
Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ
ΠΚΜ και αντίστοιχα για την επίτευξη των στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.
Στο άλλο άκρο βρίσκεται η υλοποίηση του δείκτη αποτελέσματος με κωδικό Τ1370, όπου η
υλοποίηση είναι μηδενική δεδομένου ότι έως και τις 31/12/2018 δεν είχε ξεκινήσει η υλοποίηση
των δράσεων της επενδυτικής προτεραιότητα 9c, η οποία αφορά την παροχή στήριξης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις.
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Άξονας Προτεραιότητας 9Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
- ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των
ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Δείκτες Εκροής

Κατηγορία
Περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Πίνακας Γ.1.3. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής (ΕΠ 9i)

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τιμή-Στόχος (2023)

Τίτλος Δείκτης

Α

Γ

Σ

Ποσοστό Επίτευξης
(%)

Τιμή Υλοποίησης

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση
των δυνατοτήτων απασχόλησης
ΛΑΠ

Αριθμός

ΕΚΤ

10501

Άτομα που
αποδεσμεύονται από
τη φροντίδα
εξαρτώμενων ατόμων

ΛΑΠ

Αριθμός

ΕΚΤ

10902

Άνεργοι ωφελούμενοι
από ενεργητικές
πολιτικές
απασχόλησης

ΛΑΠ

Αριθμός

ΕΚΤ

10801
(ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ)

Δημιουργία
Περιφερειακού
Μηχανισμού
διάγνωσης αναγκών
αγοράς εργασίας

500

39.500

40.000

125

37,001.00

37.126,0034

25

92,8

750

0

0

1

0

0

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος που συνεισφέρουν στους στόχους της ΠΕΣΚΕ
στο πλαίσιο της ΕΠ 9i του ΑΠ 9Β, όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης έχει ως
ακολούθως:

34

93,7

Η τιμή επίτευξης αναφέρεται σε άθροισμα των ετών 2015-2018
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Δείκτης Εκροής 10501
Για το δείκτη εκροής με κωδικό 10501 που αποτυπώνει τα Άτομα που αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων,

η πρόοδος υλοποίησης είναι πολύ ικανοποιητική με τους

ωφελούμενους (άνδρες και γυναίκες) να ανέρχονται συνολικά σε 37.126 άτομα, δηλαδή το ποσοστό
επίτευξης της τιμής στόχου 2023 αγγίζει το 93%. Η τιμή επίτευξης αναφέρεται στο άθροισμα των
ετών 2015-2018. Ειδικότερα το έτος 2015 οι ωφελούμενοι ανήλθαν συνολικά σε 4.324 άτομα (εκ
των οποίων οι 4.296 ήταν γυναίκες και οι 28 άνδρες), το έτος 2016 σε 10.336 (εκ των οποίων οι
10.307 ήταν γυναίκες και οι 29 άνδρες), το 2017 σε 11.145 (εκ των οποίων οι 10.336 ήταν γυναίκες
και οι 33 άνδρες) και το 2018 σε 11.321,00 (εκ των οποίων οι 11.286 ήταν γυναίκες και οι 35 άνδρες).
Η τιμή του δείκτη αφορά στον πληθυσμό που ωφελείται από τις δράσεις της Εναρμόνισης
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής των σχολικών ετών 2015-2016, 2016- 2017, 2018-2019 και
προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες τέσσερις (4) ενταγμένες πράξεις:
1. 5000004 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016.
2. 5001784 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016- 2017.
3. 5008894 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2017-2018.
4. 5030597 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019.
Σε οικονομικούς όρους από τα 104,3 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για την
ενεργητική ένταξη με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας
έχουν συμβασιοποιηθεί τα 102,2 εκ. ευρώ (ποσοστό 98%) και έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 49 εκ.
ευρώ (ποσοστό απορρόφησης 47%).

Δείκτης εκροής 10902
Για το δείκτη εκροής με κωδικό 10902 που αποτυπώνει το άθροισμα των Άνεργων ωφελούμενων
από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, η τιμή υλοποίησης είναι μέχρι στιγμής μηδενική. Ωστόσο
αναμένεται ότι θα επιτευχθεί η τιμή-στόχος 2023, ήτοι 750 άτομα δεδομένου ότι μέχρι στιγμής
έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι ακόλουθες δύο δράσεις (οι οποίες παρουσιάζουν τιμή στόχο
εντάξεων 1.270 άτομα, τιμή που υπερβαίνει την τιμή στόχο 2023):
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1. 5010656 - Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
2. 5011435 - Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά
εκπαιδευτικά προσόντα.
Σε οικονομικούς όρους από τα 6,1 εκ. ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού των δύο έργων, για τη
ενεργητική ένταξη με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας, έχουν συμβασιοποιηθεί το σύνολο (ποσοστό 100%) με τις πληρωμές ωστόσο,
έως και τις 31/12/2018, που αποτελεί το χρονικό σημείο αναφοράς, να είναι μηδενικές (ποσοστό
απορρόφησης 0%).

Πρόσθετος δείκτης εκροής 10801
Για τον πρόσθετο δείκτη εκροής 10801 που αφορά στη Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού
διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας, η τιμή – στόχος των εντάξεων αναμένεται να επιτευχθεί με
την ολοκλήρωση του έργου. Το έργο εντάχθηκε στις 09/01/2018 με προϋπολογισμό 459.100,00 €,
ενώ δεν είχε μέχρι και το χρονικό σημείο αναφοράς συμβασιοποιηθεί.

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ
Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν το δείκτη εκροής 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων συνεισφέρουν άμεσα στο ακόλουθο μέτρο και στόχους της
ΠΕΣΚΕ:

•

Μέτρο πολιτικής 9: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί,
βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό) [Προτεραιότητα Πολιτικής 2.1: Πρόσβαση σε βασικές
υπηρεσίες/ Πυλώνας 2: Πρόληψη και Καταπολέμηση αποκλεισμού των παιδιών]

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ (μέτρο πολιτικής 9):
α) Στη στήριξη των νοικοκυριών που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
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β) Στην ενδυνάμωση των προοπτικών κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης των παιδιών.
γ) Στη συμβουλευτική υποστήριξη γονέων.

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν το δείκτη εκροής 10902, Άνεργοι ωφελούμενοι από
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, συνεισφέρουν άμεσα στο ακόλουθο μέτρο και στόχους της
ΠΕΣΚΕ:
•

Μέτρο πολιτικής 11: Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις σε ευπαθείς ομάδες σε
κλάδους αιχμής της οικονομίας της περιφέρειας / τοπικής οικονομίας [Προτεραιότητας
Πολιτικής 3.1: Πρόσβαση των Ανέργων σε Υπηρεσίες Ενεργοποίησης/ Πυλώνας 3:
Προώθηση της Ένταξης].

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ (μέτρο πολιτικής 11):

α) Στην προώθηση και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων που
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
β) Στην καταπολέμηση διακρίσεων στην απασχόληση.
γ) Στη δημιουργία ευκαιριών και κινήτρων για απασχόληση.
δ) Στην ενίσχυση της απασχόλησης μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
ε) Στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
στ) Στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων.

Η υλοποιούμενη δράση που τροφοδοτεί τον πρόσθετο δείκτη 10801 Δημιουργία Περιφερειακού
Μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας αναμένεται να συνεισφέρει άμεσα ακόλουθο
μέτρος και στόχους της ΠΕΣΚΕ:
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•

Μέτρο πολιτικής 21: Επιτελική Μονάδα Συντονισμού, Προώθησης και Παρακολούθησης
δράσεων Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (Προτεραιότητας Πολιτικής 4.1:
Ενίσχυση Περιφερειακού Μηχανισμού Συντονισμού Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης, Πυλώνας
4: Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης).

Ειδικότερα αναμένεται να συνεισφέρει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ (μέτρο
πολιτικής 21):
α) Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης των πολιτικών ένταξης σε περιφερειακό επίπεδο.
β) Διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των παρεμβάσεων.
γ) Ποιότητα των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης.
δ) Αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων της περιφέρειας που
συμμετέχουν στο σχεδιασμό ή / και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής ένταξης.
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Δείκτες Αποτελέσματος – Επενδυτική Προτεραιότητα 9i
Πίνακας Γ.1.4. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β

ID

1050
2

1090
4

Τίτλος Δείκτη

Συμμετέχοντες που
αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτημένων
ατόμων και που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, ή που
διατηρούν τη θέση εργασίας
τους, αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
Άνεργοι ωφελούμενοι από
ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης που αποκτούν
εξειδίκευση μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Μονάδα
μέτρηση
ς

Αρ.

Κατηγορία
Περιφέρεια
ς

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης

ΛΑ
Π

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

Α

Γ

Σ

15

1.785

1.800

2016

Τιμή-στόχος (2023)

Τιμή Υλοποίησης

Ποσοστό Επίτευξης
(%)

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

100

9.900

10.000

65

11.356

11.42
1

65%

115%

114%

337

0

0%
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Πηγή
στοιχ
είων

ΟΠΣ,
micr
odat
a

Η τιμή στόχος 2023 του δείκτη αποτελέσματος με κωδικό 10502 που μετρά τους συμμετέχοντες που
αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας ή άλλο έχει ήδη επιτευχθεί πλήρως για τις ωφελούμενες γυναίκες (ποσοστό επίτευξης
115%) ενώ υπολείπεται στους ωφελούμενους άνδρες (65%).
Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει την πολύ ικανοποιητική πορεία υλοποίησης της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 9i, για την επίτευξη των στόχων της καθώς και στο βαθμό που συνδέονται, των
στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii – Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην
εκπαίδευση, στην απασχόληση και την τοπική κοινωνική ζωή

Δείκτες Εκροής

Κατηγορία
Περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Πίνακας Γ.1.5. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9ii)

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τιμή-Στόχος (2023)

Τίτλος Δείκτης

Α

Γ

Σ

Τιμή Υλοποίησης

Α

Γ

Σ

Ποσοστό
Επίτευξης

Α

Γ

Σ

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii - Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση
και στην τοπική κοινωνική ζωή
ΛΑΠ

ΛΑΠ

Αριθμός

Αριθμός

ΕΚΤ

CO15
(κοινός
δείκτης
εκροής)

μετανάστες,
συμμετέχοντες
αλλοδαπής
προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομέ
νων
περιθωριοποιημένω
ν κοινοτήτων, όπως
οι Ρομά)

ΕΚΤ

05502

Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών

200

035

0%

2

2

100%

35

Θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι η τιμή στόχος των εντάξεων ανέρχεται σε 229 που σημαίνει ότι η τιμή
στόχος 2023 αναμένεται να επιτευχθεί πλήρως. Η δράση παρουσιάζει έως και σήμερα μηδενική υλοποίηση.
Σημειώνεται επίσης ότι οι σχετικές πράξεις εντάχθηκαν μόλις τον πρώτο μήνα του 2019 και παρουσιάζονται στην
συγκεκριμένη έκθεση - η οποία αποτιμά στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ για το χρονικό διάστημα έως και
31/12/2018- για λόγους πληρότητας.
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ΛΑΠ

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Πίνακας Γ.1.5. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9ii)

Αριθμός

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τιμή-Στόχος (2023)

Τίτλος Δείκτης

Α
ΕΚΤ

05503

Αριθμός
ωφελουμένων των
υποστηριζόμενων
δομών

Γ

Σ
2000

Τιμή Υλοποίησης

Α

Γ

Σ

Ποσοστό
Επίτευξης

Α

2397

Γ

Σ
120%

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος που συνεισφέρουν στους στόχους της ΠΕΣΚΕ
στο πλαίσιο της ΕΠ 9ii του ΑΠ 9Β, όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης έχει ως
ακολούθως:
Κοινός Δείκτης Εκροής CO15
Για το δείκτη εκροής με κωδικό CO15, που αποτυπώνει τους μετανάστες συμμετέχοντες αλλοδαπής
προέλευσης, η πρόοδος υλοποίησης για την περίοδο αναφοράς (έως και 31-12-2018) είναι μηδενική
καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η υλοποίηση της δράσης. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι τον
Ιανουάριο του 2019 εντάχθηκαν 5 δράσεις οι οποίες αναμένονται να επιτύχουν πλήρως την τιμή
στόχο 2023 (δεδομένου ότι η τιμή-στόχος των εντάξεων ανέρχεται ήδη σε 229 συμμετέχοντες με
τιμή στόχο 2023 τους 200 συμμετέχοντες).
Η τιμή του δείκτη προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες πέντε (5) ενταγμένες πράξεις συνολικού
προϋπολογισμού 377,7 χιλ. ευρώ:
1. 5033755 - Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο
Σερρών.
2. 5036159 - Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του Δήμου
Δέλτα.
3. 5036184 - Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του Δήμου
Αμπελοκήπων Μενεμένης.
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4. 5037857 - Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του Δήμου
Ηρακλειάς.
5. 5037927 - Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά Δήμου
Αλεξάνδρειας.
Για το δείκτη εκροής με κωδικό 05502, που αποτυπώνει αριθμό υποστηριζόμενων δομών στο
πλαίσιο της ΕΠ 9ii, η τιμή στόχος έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 100% και αφορά στην υποστήριξη δύο
(2) δομών αστέγων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Η τιμή του δείκτη τροφοδοτείται από την ενταγμένη πράξη με κωδικό MIS 5001616 και τίτλο Δομές
Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης με ημερομηνία έναρξης τον Νοέμβριο του 2016 και ημερομηνία
λήξης τον Οκτώβριο του 2019.
Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται
σε 1,43 εκ. € και έχει συμβασιοποιηθεί στο σύνολό του. Το δε ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται
στο ικανοποιητικό ποσοστό 60,3% (καταχωρημένες δαπάνες αξίας 863,7 χιλ. €).

Δείκτης Εκροής 05503
Για το δείκτη εκροής με κωδικό 05503, που αποτυπώνει αριθμό ωφελούμενων των
υποστηριζόμενων δομών στο πλαίσιο της ΕΠ 9ii, η τιμή υλοποίησης έχει ήδη υπερβεί την τιμή στόχο
2020 (ποσοστό επίτευξης 120%).
Η τιμή του δείκτη τροφοδοτείται από την ενταγμένη πράξη με κωδικό MIS 5001616 και τίτλο Δομές
Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης με ημ/νία έναρξης τον Νοέμβριο του 2016 και λήξης τον Οκτώβριο
του 2019 και αφορά των αριθμό ωφελούμενων άστεγων των εν λόγω δομών. Σε όρους οικονομικής
αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1,43 εκ. € και έχει
συμβασιοποιηθεί στο σύνολό του. Το δε ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο ικανοποιητικό
ποσοστό 60,3% (καταχωρημένες δαπάνες αξίας 863,7 χιλ. €).
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Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν το δείκτη με κωδικό CO15, που αποτυπώνει τους
μετανάστες συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης συνεισφέρει άμεσα στο ακόλουθο μέτρο και
στόχους της ΠΕΣΚΕ:
•

Μέτρο πολιτικής 17: Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις με στόχο την
κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (π.χ. Ρομά,
μετανάστες) [Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και
ποιοτικές υπηρεσίες/ Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης].

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ:
α) Στην προώθηση στην απασχόληση ατόμων που εντάσσονται σε περιθωριοποιημένες κοινότητες.
β) Στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την εξοικείωση των ωφελουμένων με τη χρήση της.

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν τους δείκτες με κωδικό 05502 και 05503 που
αποτυπώνουν τον αριθμό υποστηριζόμενων δομών και των ωφελουμένων των υποστηριζόμενων
δομών στο πλαίσιο της Επενδυτικής προτεραιότητας 9ii συνεισφέρουν άμεσα στα ακόλουθα μέτρα
και στόχους της ΠΕΣΚΕ:
•

Μέτρο πολιτικής 2: Αναβάθμιση και Λειτουργία Κέντρων Υποδοχής Αστέγων με
πρόβλεψη κινητών μονάδων [Προτεραιότητα Πολιτικής 1.1: Πρόσβαση σε βασικά αγαθά
/ Πυλώνας 1:Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας]

Ειδικότερα συνεισφέρουν άμεσα στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ:
α) Στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα
των αστέγων.
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β) Στην πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης.
γ) Στην πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη.
δ) Στην αντιμετώπιση κρίσεων.
ε) Στην προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.

Δείκτες Αποτελέσματος

Πίνακας Γ.1.6. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9ii)

ID

Τίτλος Δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii - Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και
στην τοπική κοινωνική ζωή

Τιμή βάσης

Α

Γ

Έτος
βάσης

Σ

Τιμήστόχος
(2023)

Α

Γ

Τιμή
Υλοποίησης

Σ

Α

Γ

Ποσοστό
Επίτευξης

Πηγή
στοιχείων

Σ

05504

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες /
διευρυμένες
υπηρεσίες

Αριθμός

ΛΑΠ

0

2014

2

0

0%

Έρευνα

11104

Μετανάστες,
συμμετέχοντες
αλλοδαπής
προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβα
νομένων
περιθωριοποιημ
ένων
κοινοτήτων,
όπως οι Ρομ)
που
δραστηριοποιού
νται σε
αναζήτηση
εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατ
άρτιση, που
αποκτούν
εξειδίκευση,

Αριθμός

ΛΑΠ

240

2014

30

0

0%

ΟΠΣ,
microdata
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Πίνακας Γ.1.6. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9ii)

ID

Τίτλος Δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii - Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και
στην τοπική κοινωνική ζωή

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

Τιμήστόχος
(2023)

Τιμή
Υλοποίησης

Ποσοστό
Επίτευξης

Πηγή
στοιχείων

που κατέχουν
θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβαν
ομένης της
αυτοαπασχόλησ
ης, αμέσως
μετά τη λήξη της
συμμετοχής
τους
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/
διευρυμένες υπηρεσίες παρουσιάζει μηδενική τιμή υλοποίησης και μηδενικό ποσοστό επίτευξης.
Με βάση το Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη ο όρος «διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες»
αναφέρεται σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αυτές οι υπηρεσίες, ανάλογα
με την κατηγορία της δομής μπορεί να αφορούν δράσεις δικτύωσης, ή/και διεύρυνση των ομάδων
στόχου

στις

οποίες

απευθύνονται,

ή/και

διεύρυνση

των

παρεχόμενων

υπηρεσιών

(συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης ή παραπομπής στα Κέντρα Κοινότητας, ή/και χρήση
βελτιωμένων εργαλείων όπως το πληροφοριακό σύστημα, κ.α.).
Ο δείκτης θα αποτιμηθεί στο πλαίσιο μελέτης αξιολόγησης και οι τιμές θα δοθούν στο επίπεδο της
επενδυτικής προτεραιότητας.
Για το δείκτη αποτελέσματος με κωδικό 11104 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής
προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)
που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν

εξειδίκευση,

που

κατέχουν

θέση

απασχόλησης,

συμπεριλαμβανομένης

της

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους», το ποσοστό επίτευξης είναι επίσης
μηδενικό δεδομένου ότι οι δράσεις που συνεισφέρουν στο δείκτη δεν είχαν ξεκινήσει να
314

υλοποιούνται έως το διάστημα αναφοράς 31-12-201836. %). Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι
ικανοποιητικό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ και με βάση αυτό, κρίνεται επισφαλής
η επίτευξη τόσο του δείκτη όσο και των στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.
Η πηγή για τη μέτρηση των τιμών του δείκτη είναι τα μικροδεδομένα (microdata) των
συμμετεχόντων που θα καταχωρηθούν από το Δικαιούχο στα απογραφικά δελτία εξόδου των
πράξεων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρονική καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης των δράσεων με
ωφελούμενους Ρομά οφείλεται εν μέρει στο μεγάλο χρονικό διάστημα (Ιανουάριος 2017-Μάρτιος
2018) που απαιτήθηκε τόσο για το σχεδιασμό των οριζόντιων παρεμβάσεων από την Ειδική
Γραμματεία για την κοινωνική ένταξη των Ρομά (η οποία συστάθηκε τον Οκτώβριο 2016) όσο και για
τη διαβούλευση του σχεδιασμού αυτού μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειών. Παρ’ όλα αυτά δεδομένου ότι η τιμή στόχος των
εντάξεων υπερκαλύπτει την τιμή στόχο 2023 του κοινού δείκτη εκροής CO15, κρίνεται ότι είναι
δυνατό να επιτευχθεί και η τιμή στόχος του συνδεδεμένου δείκτη αποτελέσματος με κωδ. 11104.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii – Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των
ίσων ευκαιριών
Δείκτες Εκροής

Κατηγορία
Περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Πίνακας Γ.1.7. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iii)

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τίτλος Δείκτης

Τιμή-Στόχος (2023)

Α

Γ

Σ

Τιμή Υλοποίησης

Α

Γ

Ποσοστό Επίτευξης

Σ

Α

Γ

Σ

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
ΛΑΠ

Αριθμός

ΕΚΤ

CO16
(κοινός
δείκτης
εκροής)

συμμετέχοντες με
αναπηρία

170,00

2

58

60

35,3%

36

Ειδικότερα όπως αναφέρθηκε προηγούμενα οι εν λόγω δράσεις εντάχθηκαν μόλις τον πρώτο μήνα του 2019 και
παρουσιάζονται στην συγκεκριμένη έκθεση - η οποία αποτιμά στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ για το χρονικό
διάστημα έως και 31/12/2018- για λόγους πληρότητας.
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ΛΑΠ

ΛΑΠ

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Πίνακας Γ.1.7. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iii)

Αριθμός

Αριθμός

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

ΕΚΤ

05502

Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών

ΕΚΤ

05503

Αριθμός
ωφελουμένων των
υποστηριζόμενων
δομών

Τίτλος Δείκτης

Τιμή-Στόχος (2023)

Α

Γ

Τιμή Υλοποίησης

Σ
19

Α

Γ

2.200

218

2.431

2.649

120%

75

1100

1175

138%

ΛΑΠ

Αριθμός

ΕΚΤ

10501

Άτομα που
αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων
ατόμων

850

ΛΑΠ

Αριθμός

ΕΚΤ

11501

Αριθμός σχολικών
μονάδων που
επωφελούνται από
εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις

339

Σ
20

Ποσοστό Επίτευξης

462

Α

Γ

Σ
105%

136%

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος που συνεισφέρουν στους στόχους της ΠΕΣΚΕ
στο πλαίσιο της ΕΠ 9iii του ΑΠ 9Β, όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης έχει ως
ακολούθως:
Κοινός Δείκτης εκροής CO16
Για το κοινό δείκτη εκροής με κωδικό CO16 που αποτυπώνει τους συμμετέχοντες με αναπηρία η
πρόοδος στην υλοποίηση είναι σχετικά ικανοποιητική με τους ωφελούμενους να ανέρχονται σε 60
άτομα, 2 άνδρες και 58 γυναίκες. Τη δεδομένη στιγμή οι 60 ωφελούμενοι μεταφράζονται σε
ποσοστό επίτευξης 35,29% που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
υλοποίησης των έργων.
Η τιμή του δείκτη τροφοδοτείται από την ενταγμένη πράξη με κωδικό MIS 5011444 και τίτλο
Ολοκληρωμένη υπηρεσία καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της κοινωνικής
ένταξης των ατόμων με αναπηρία των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που
διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με ημ/νία έναρξης τον Ιούλιο του 2018 και
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λήξης τον Ιούνιο του 2023 και αφορά των αριθμό ατόμων με αναπηρία που επωφελούνται. Ο
συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, ανέρχεται σε 1,22 εκ. €, ενώ έχει συμβασιοποιηθεί ένα πολύ
μικρό μέρος του, αξίας περίπου 96 χιλ. € δηλαδή ποσοστό κάτω του 8%. Το δε ποσοστό
απορρόφησης είναι ακόμη μηδενικό. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι με το εν λόγω έργο αναμένεται
ότι θα επιτευχθεί πλήρως η τιμή στόχος 2023, ήτοι 170 ωφελούμενοι συμμετέχοντες με αναπηρία.
Ειδικότερα στο πλαίσιο του εν λόγω έργου προγραμματίζεται να παρασχεθούν οι ακόλουθες
υπηρεσίες:
α) Υπηρεσία ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για την προώθηση της εφαρμογής της
δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών
(αιρετών και μη) της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλογικών φορέων, όπως
κοινωνικοί εταίροι, σύλλογοι εργαζομένων, επιστημονικοί φορείς (π.χ. επιμελητήρια) κ.α. να
ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στην πολιτική και δράση τους, την
ενημέρωση των στελεχών που απασχολούνται σε υπηρεσίες που προσεγγίζει μεγάλος αριθμός
πολιτών και οι οποίες παίζουν κεντρικό ρόλο στο ζήτημα της κοινωνικής ένταξης λόγω της
πληροφόρησης που παρέχουν - όπως είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα Κέντρα Κοινότητας
και τα ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ - σε θέματα εξυπηρέτησης/συναλλαγής ατόμων με αναπηρία και χρόνιες
παθήσεις, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επιχειρήσεων και εργοδοτικών φορέων για
θέματα σχετιζόμενα με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με σκοπό
για την προσφορά θέσεων εργασίας σε αυτά, την ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες
παθήσεις για τα δικαιώματά τους στον τομέα της απασχόλησης και την εργασία.
β) Υπηρεσία συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και προώθησης στην
απασχόληση για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με στόχο την ανάπτυξη των
απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων για την ενδυνάμωσή τους και
συνακόλουθα τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποτελεσματικών επαγγελματικών
αποφάσεων, τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων τους για την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας, την εξοικείωσή τους με ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο εργασιακό περιβάλλον, τη
βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου τους.
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Δείκτες Εκροής 05502 και 05503
Για το δείκτη εκροής με κωδικό 05502, που αποτυπώνει αριθμό υποστηριζόμενων δομών στο
πλαίσιο της ΕΠ 9iii, η τιμή στόχος έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 105%. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι
η τιμή στόχος των ενταγμένων έργων ανέρχεται στις 23 δομές και συνεπώς αναμένεται
υπερεπίτευξη του στόχου 2023, που είναι 19 δομές.
Για το δείκτη εκροής με κωδικό 05503, που αποτυπώνει τον αριθμό ωφελούμενων των
υποστηριζόμενων δομών στο πλαίσιο της ΕΠ 9iii, η τιμή υλοποίησης 2.649 ωφελούμενοι στο σύνολο
(εκ των οποίων οι 218 είναι άνδρες και οι 2.431 γυναίκες) έχει ήδη επιτευχθεί υπερβαίνοντας την
τιμή στόχο 2023 (ποσοστό επίτευξης 120%).
Οι δύο ως άνω δείκτες τροφοδοτούνται από τις ίδιες δράσεις. Συγκεκριμένα οι τιμές του δείκτη
εκροής με κωδικό 05502 και καθώς και του δείκτη εκροής 05503 τροφοδοτούνται από τις ακόλουθες
είκοσι τρεις (23) ενταγμένες πράξεις τέσσερις (4) εκ των οποίων εντάχθηκαν το 2019 (αφορά τις
δράσεις με MIS 5037929, 5041413, 5041722, και 5041763):
1. 5000543 – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο
Σερρών.
2. 5000559 - Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.
3. 5000596 - Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες

θύματα βίας - Ξενώνας φιλοξενίας ΕΚΚΑ

Θεσσαλονίκης.
4. 5000619 – Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των γυναικών
και για την καταπολέμηση της βίας σε Περιφερειακό Επίπεδο – Συμβουλευτικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης.
5. 5000675 - Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών
και για την καταπολέμηση της βίας Ξενώνας φιλοξενίας Δήμου Θεσσαλονίκης.
6. 5000786 – Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Κατερίνης.
7. 5000855 - Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο
Βέροιας.
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8. 5001439 – Επιχορήγηση του ΝΠ Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος για την υλοποίηση του
έργου ΚΔΗΦ Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.
9. 5001512 – Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Ειδικής Αγωγής για την Υλοποίηση του Έργου ΚΔΗΦ
Κέντρο Ειδικής Αγωγής.
10. 5001582 – Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν Κιλκίς Βηματίζω για την
υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν Κιλκίς
ΒηματίΖω.
11. 5001628 – Επιχορήγηση του ΝΠ Φιλανθρωπικό Σωματείο Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης
για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ Φιλανθρωπικό Σωματείο Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού
Κατερίνης.
12. 5001646 – Επιχορήγηση του ΝΠ Έμπνευση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την Υλοποίηση
του Έργου ΚΔΗΦ Έμπνευση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.
13. 5001651 – Επιχορήγηση του ΝΠ Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων
Κηδεμόνων ΑμεΑ Ημαθίας για την υλοποίηση του ΚΔΗΦ Φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός
σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ Ν Ημαθίας.
14. 5001691 – Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ Κιλκίς για την υλοποίηση του
έργου ΚΔΗΦ ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης.
15. 5001732 – Επιχορήγηση του ΝΠ ΣΥΖΩΗ Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με
Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες για την υλοποίηση του Έργου ΚΔΗΦ Συζωή.
16. 5001739 - Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής
Απασχόλησης ΑμεΑ Ο Σωτήρ για την υλοποίηση του κέργου ΚΔΗΦ Ο Σωτήρ
17. 5001745

- Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Διημέρευσης Εκπαίδευσης

Κατάρτισης και Αποκαταστάσης ΑμεΑ Η Ζωή για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ Η Ζωή.
18. 5033499 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ και ευαισθητοποίηση σε θέματα ΑμεΑ
και εθελοντισμού.
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19. 5033629 - Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου
Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας.
20. 5037929 – Ενισχυτική διδασκαλία για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που διαβιούν κάτω από
τα όρια φτώχειας.
21. 5041413 - Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος για την υλοποίηση του
έργου ΚΔΗΦ.
22. 5041722 - Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής
Απασχόλησης ΑΜΕΑ Ο Σωτήρ για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ ΣΩΤΗΡ 1.
23. 5041763 - Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσια Φροντίδας η ΖΩΗ 2.
Σε οικονομικούς όρους από τα 14,6 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των δεκαεννέα (19) έργων
για τη καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και τη προώθηση των ίσων ευκαιριών που
εντάχθηκαν έως τις 31/12/2018 (χρονικό σημείο αναφοράς της παρούσας έκθεσης) έχουν
συμβασιοποιηθεί τα 12,7 εκ. ευρώ (ποσοστό 87%) και έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 8,8 εκ. ευρώ,
δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 60,3%. Το ποσοστό αυτό θεωρείται ικανοποιητικό
στο δεδομένο χρονικό διάστημα υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ.

Δείκτης εκροής 10501
Για το δείκτη εκροής με κωδικό 10501 που αποτυπώνει τα Άτομα που αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων, η πρόοδος υλοποίησης είναι πολύ ικανοποιητική με το σύνολο των
ωφελούμενων να ανέρχεται συνολικά σε 1.175 συμμετέχοντες (εκ των οποίων οι 75 είναι άνδρες και
οι 1.100 γυναίκες), επιτυγχάνοντας και ταυτόχρονα υπερβαίνοντας την τιμή στόχο 2023 που ήταν
850 άτομα (ποσοστό επίτευξης 138%). Η τιμή επίτευξης αναφέρεται στο άθροισμα των ετών 20152018. Ειδικότερα το έτος 2015 οι ωφελούμενοι ανήλθαν συνολικά σε 90 άτομα (εκ των οποίων όλοι
γυναίκες), το έτος 2016 αυξήθηκαν σε 842 (εκ των οποίων οι 695 ήταν γυναίκες και οι 147 άνδρες),
το 2017 σε 829 (εκ των οποίων οι 790 ήταν γυναίκες και οι 39 άνδρες) και το 2018 σε 888 (εκ των
οποίων οι 856 ήταν γυναίκες και οι 32 άνδρες).
Η τιμή του δείκτη αφορά σε συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων
ατόμων και που ωφελούνται από τις δράσεις της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής
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ζωής των σχολικών ετών 2015-2016, 2016- 2017, 2018-2019 για ΑμεΑ και προκύπτει αθροιστικά από
τις ακόλουθες (4) ενταγμένες δράσεις37:
1. 5000005 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015 - 2016
ΑΜΕΑ.
2. 5001785 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016 - 2017
ΑΜΕΑ.
3. 5008896 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2017 - 2018 ΑΜΕΑ.
4. 5030643 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018 - 2019
ΑΜΕΑ.

Σε οικονομικούς όρους από τα 5,9 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για τη
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών έχουν
συμβασιοποιηθεί τα 5,8 εκ. ευρώ (ποσοστό 98%) και έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 3,4 εκ. ευρώ
(ποσοστό απορρόφησης 57,6%).

Δείκτης εκροής 11501
Για το δείκτη εκροής με κωδικό 11501 που αποτυπώνει τον Αριθμό σχολικών μονάδων που
επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, η πρόοδος υλοποίησης είναι πολύ ικανοποιητική
με το σύνολο των σχολείων που επωφελούνται από τη δράση να ανέρχεται συνολικά σε 462 σχολεία
επιτυγχάνοντας και ταυτόχρονα υπερβαίνοντας την τιμή στόχο 2023 που ήταν 339 σχολεία (ποσοστό
επίτευξης 136%). Η τιμή επίτευξης αναφέρεται στο άθροισμα των ετών 2015-2018. Ειδικότερα το
έτος 2015 τα σχολεία που επωφελήθηκαν της δράσης ανήλθαν συνολικά σε 58, το έτος 2016
αυξήθηκαν σε 127, το 2017 ανήλθαν σε 123 και το 2018 σε 154.
Η τιμή υλοποίησης του δείκτη προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες πέντε (5) ενταγμένες
πράξεις από τις οποίες οι τέσσερις (4) εντάχθηκαν έως τις 31-12-2018 (διάστημα αναφοράς της
παρούσας έκθεσης):

37

Επίσης, σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2019 εντάχθηκε η δράσης με MIS 5047027 Εναρμόνιση οικογενειακής και

επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019- 2020 ΑΜΕΑ.
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1. 5000029 - Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
2. 5001888 - Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικό έτος 2016- 2017.
3. 5008901 - Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικό έτος 2017- 2018.
4. 5030593 - Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2018- 2019.
5. 5047097 - Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικό έτος 2019 – 202038.

Σε οικονομικούς όρους από τα 7 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για τη
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών έχουν
συμβασιοποιηθεί και τα 7 εκ. ευρώ (ποσοστό 100%) και έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 3,56 εκ.
ευρώ δηλ. ποσοστό απορρόφησης άνω του 50%.

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ
Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν το κοινό δείκτη εκροής CO16 συνεισφέρουν άμεσα
στο ακόλουθο μέτρο και στόχους της ΠΕΣΚΕ:
•

Μέτρο πολιτικής 18: Αναβάθμιση και υποστήριξη στη λειτουργία δομών και υπηρεσιών για

άτομα με αναπηρία [Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές
υπηρεσίες, Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης].
Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ:
α) Στην αποφυγή της περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρίες.
β) Στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, της ψυχοσυναισθηματικής τους ωρίμανσης, και, της
κοινωνικής τους ένταξης.

38

Η δράση εντάχθηκε τον Αύγουστο του 2019 και αναφέρεται για λόγους πληρότητας χωρίς να συνεισφέρει ωστόσο στην τιμή υλοποίησης του
δείκτη εκροής.
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γ) Στη συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη των οικογενειών τους.
δ) Στην αύξηση της απασχολησιμότητας.
ε) Στην ισότιμη και ισόρροπη προσφορά βασικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα
από τον τόπο διαμονής τους.
στ) Στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων.

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν τους δείκτες με κωδικούς 05502 και 05503 που
αποτυπώνουν τον αριθμό υποστηριζόμενων δομών και των ωφελουμένων των υποστηριζόμενων
δομών στο πλαίσιο της Επενδυτικής προτεραιότητας 9iii συνεισφέρουν άμεσα στα ακόλουθα δύο
(2) μέτρα και στόχους της ΠΕΣΚΕ:
•

Μέτρο πολιτικής 18: Αναβάθμιση και υποστήριξη στη λειτουργία δομών και υπηρεσιών για

άτομα με αναπηρία [Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές
υπηρεσίες, Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης].
•

Μέτρο πολιτικής 19: Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

[Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες, Πυλώνας
3: Προώθηση της ένταξης].

Ειδικότερα συνεισφέρουν άμεσα στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ:
Όσον αφορά τους συμμετέχοντες ΑμεΑ (μέτρο πολιτικής 18) στην:
α) Αποφυγή περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρίες.
β) Βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, της ψυχοσυναισθηματικής τους ωρίμανσης, και, της
κοινωνικής τους ένταξης.
γ) Συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη των οικογενειών τους.
δ) Στην αύξηση της απασχολησιμότητας.
ε) Στην ισότιμη και ισόρροπη προσφορά βασικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα
από τον τόπο διαμονής τους.
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στ) Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων.
Όσον αφορά τις συμμετέχουσες γυναίκες θύματα βίας (μέτρο πολιτικής 19):
α) Στην παροχή ψυχολογικής στήριξης.
β) Σε υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης σε θέματα ισότητας των φύλων.
γ) Σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής.
δ) Στην παροχή ασφαλούς διαμονής σε συνεργασία με τα τοπικά Αστυνομικά Τμήματα.

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν το δείκτη εκροής με κωδικό 10501 Άτομα που
αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων συνεισφέρουν άμεσα στο ακόλουθο μέτρο
πολιτικής και στόχους της ΠΕΣΚΕ:

•

Μέτρο πολιτικής 9: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί,

βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό) [Προτεραιότητα Πολιτικής 2.1: Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες/ Πυλώνας 2: Πρόληψη
και Καταπολέμηση αποκλεισμού των παιδιών].

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων (μέτρο πολιτικής 9):

α) Στη στήριξη των νοικοκυριών που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.
β) Στην ενδυνάμωση των προοπτικών κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης των παιδιών.
γ) Στη συμβουλευτική υποστήριξη γονέων.

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν το κοινό δείκτη εκροής 11501 Αριθμός σχολικών
μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις συνεισφέρουν άμεσα στο ακόλουθο
μέτρο και στόχους της ΠΕΣΚΕ:
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•

Μέτρο πολιτικής 18: Αναβάθμιση και υποστήριξη στη λειτουργία δομών και υπηρεσιών για

άτομα με αναπηρία [Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές
υπηρεσίες, Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης].

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ:
α) Στην αποφυγή της περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρίες.
β) Στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, της ψυχοσυναισθηματικής τους ωρίμανσης, και, της
κοινωνικής τους ένταξης.
γ) Στη συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη των οικογενειών τους.
δ) Στην αύξηση της απασχολησιμότητας.
ε) Στην ισότιμη και ισόρροπη προσφορά βασικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα
από τον τόπο διαμονής τους.
στ) Στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων.
Δείκτες Αποτελέσματος
Πίνακας Γ.1.8. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iii)

ID

Τίτλος Δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
Τιμή βάσης

Α
05504

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες /
διευρυμένες
υπηρεσίες

Αριθμός

ΛΑΠ

10502

Συμμετέχοντες
που
αποδεσμεύοντα
ι από τη
φροντίδα
εξαρτημένων
ατόμων και που

Αριθμός

ΛΑΠ

9

Γ

66

Έτος
βάσης

Σ

Τιμή-στόχος
(2023)

Α

0

2015

75

2016

Γ

Σ

Τιμή Υλοποίησης

Α

Γ

19

20

235

255

23

169

Ποσοστό
Επίτευξης

Πηγή
στοιχείων

Σ
7

37%

Έρευνα

192

75%

ΟΠΣ,
microdata
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Πίνακας Γ.1.8. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iii)

ID

Τίτλος Δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

Τιμή-στόχος
(2023)

Τιμή Υλοποίησης

Ποσοστό
Επίτευξης

Πηγή
στοιχείων

δραστηριοποιού
νται σε
αναζήτηση
εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατ
άρτιση, που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβαν
ομένης της
αυτοαπασχόλησ
ης, ή που
διατηρούν τη
θέση
11102

Συμμετέχοντες
με αναπηρία
που
δραστηριοποιού
νται σε
αναζήτηση
εργασίας ,που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατ
άρτιση, που
αποκτούν
εξειδίκευση,
που κατέχουν
θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβαν
ομένης της
αυτοαπασχόλησ
ης, αμέσως μετά
τη λήξη της
συμμετοχής
τους

Αριθμός

ΛΑΠ

0

2015

30

0

0

ΟΠΣ,
microdata

11509

Ποσοστό
σχολείων που
παρέχουν
υπηρεσίες
εκπαιδευτικής
στήριξης σε
μαθητές ΑμεΑ

Ποσοστό

ΛΑΠ

3,6

2016

5,5

3,63
%

66%

Επιτελική
Δομή
ΕΣΠΑ
Τομέα
Παιδείας

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019
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Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 05504, που αποτυπώνει τον Αριθμό δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες39,

παρουσιάζει σχετικά ικανοποιητική επίτευξη, ήτοι

ποσοστό 37% επί της τιμή στόχου 2023. Ειδικότερα, μέχρι το διάστημα αναφοράς, και βάσει των
ερευνών/ μελετών αξιολόγησης, που έχουν αξιοποιηθεί στη μέτρηση του δείκτη, επτά (7) δομές οι
οποίες ενισχύθηκαν εκτιμήθηκε ότι παρέχουν βελτιωμένες ή διευρυμένες υπηρεσίες. Το
αποτέλεσμα αυτό θεωρείται σχετικά ικανοποιητικό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ
και αντίστοιχα για την επίτευξη των στόχων μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.
Η τιμή υλοποίησης του δείκτη αποτελέσματος με κωδικό 10502, που μετρά Συμμετέχοντες που
αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση παρουσιάζει σχετικά
ικανοποιητική πορεία με το ποσοστό επίτευξης να ανέρχεται σε 75%. Ειδικότερα, στους άνδρες η
τιμή στόχος 2023 έχει ήδη επιτευχθεί σε ποσοστό 115% (ή 23 συμμετέχοντες) ενώ στις γυναίκες
υπολείπεται του στόχου 2023 κατά 66 συμμετέχοντες (ποσοστό επίτευξης 72% ή 169 ωφελούμενες
γυναίκες).
Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ
ΠΚΜ και αντίστοιχα για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.
Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 11102 Συμμετέχοντες με αναπηρία που δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας ,που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους παρουσιάζει μηδενική πορεία υλοποίησης κατά το χρονικό διάστημα
αναφοράς. Σημειώνεται ωστόσο ότι ο δείκτης εκροής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του,
δηλ. ο δείκτης με κωδικό CO16 , παρουσιάζει ποσοστό επίτευξης 35% και συνεπώς απαιτείται να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 2023.

39

Με βάση το Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη ορίζεται ο όρος «διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες» σε σχέση με
την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αυτές οι υπηρεσίες, ανάλογα με την κατηγορία της δομής μπορεί να
αφορούν δράσεις δικτύωσης ή/και διεύρυνση των ομάδων στόχου στις οποίες απευθύνονται ή/και διεύρυνση των
παρεχόμενων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης ή παραπομπής στα Κέντρα Κοινότητας ή/και
χρήση βελτιωμένων εργαλείων όπως το πληροφοριακό σύστημα, κ.α.). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη προκύπτει
από έρευνα/ μελέτη αξιολόγησης.
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Το ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑμεΑ (κωδικός
11509) ανήλθε το 2018 σε 3,63% με τιμή στόχο 2023, 5,50%.
Το ποσοστό αυτό θεωρείται ικανοποιητικό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ και
αναμένεται να επιτύχει την τιμή στόχο 2023 και να συνεισφέρει θετικά στην επίτευξη των
αντίστοιχων στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Δείκτες Εκροής
Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Πίνακας Γ.1.9. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τίτλος Δείκτης

Τιμή-Στόχος (2023)

Τιμή Υλοποίησης

Ποσοστό
Επίτευξης

Α
Γ
Σ
Α Γ
Σ
Α
Γ
Σ
Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
ΛΑΠ

ΛΑΠ

ΛΑΠ

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

ΕΚΤ

05502

ΕΚΤ

05503

ΕΚΤ

11202

Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών
Αριθμός
ωφελουμένων των
υποστηριζόμενων
δομών
Αριθμός ατόμων
που πλήττονται από
τη φτώχεια και
ωφελούνται από τις
υπηρεσίες των
Τoπικών Ομάδων
Υγείας (TOMY)

66,00

68,00

103%

20.000,00

48.106,00

241%

62.832,00

0,00

0%

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος που συνεισφέρουν στους στόχους της ΠΕΣΚΕ
στο πλαίσιο της ΕΠ 9iv του ΑΠ 9Β, όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης έχει ως
ακολούθως:
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Δείκτης Εκροής 05502
Για το δείκτη εκροής με κωδικό 05502, που αποτυπώνει αριθμό υποστηριζόμενων δομών στο
πλαίσιο της ΕΠ 9iv, η τιμή στόχος έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 103% και αφορά στην υποστήριξη
εξήντα οκτώ (68) δομών.
Ειδικότερα η τιμή του δείκτη αφορά στην υποστήριξη 68 δομών (με τιμή στόχο 2023 τις 66 δομές)
και προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες ενταγμένες πράξεις οι οποίες μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν στις ακόλουθες τρεις ευρείες ομάδες δράσεων:
1. Είκοσι (20) Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Κοινωνικά
Φαρμακεία) που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Νέας Προποντίδας, Σερρών, Αμπελοκήπων –
Μενεμένης, Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού, Κορδελιού – Ευόσμου, Πυλαίας –Χορτιάτη,
Ωραιόκαστρου, Παύλου Μελά, Νεάπολης – Συκεών, Αλεξάνδρειας, Θεσσαλονίκης, Δέλτα και
Λαγκαδά (έργα με ΜIS 5001218, 5001277, 5001351, 5001366, 5001368, 5001394, 5001411,
5001482, 5001509, 5001633, 5001640, 5001643, 5001658, 5001701, 5001717, 5001734, 5001735,
5001736, 5001758, 5001792).
Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός των εν λόγω έργων
ανέρχεται σε 5,1 εκ. ευρώ, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους ενώ οι δαπάνες
ανέρχονται σε 1,2 εκ. ευρώ, δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ισούται με 23,5%. Δεδομένου ότι
η πλειονότητα των έργων είχε ημ/νία έναρξης τον Ιανουάριο του 2017 θα πρέπει να επιταχυνθούν
οι διαδικασίες υλοποίησης ώστε να επιτευχθούν στο σύνολό τους οι στόχοι 2023.
2. Οκτώ (8) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στους Δήμους Κατερίνης, Αμπελοκήπων
Μενεμένης, Έδεσσας, Νάουσας, Βέροιας, Παύλου Μελά, Νεάπολης – Συκέων, Θεσσαλονίκης (έργα
με MIS 5001497, 5001544, 5001753, 5002027, 5002069, 5002134, 5002217, 5002227).
Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται
σε 2,9 εκ. ευρώ, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους (ποσοστό 100%) ενώ οι
δαπάνες ανέρχονται σε 1,9 εκ. ευρώ, δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ισούται με 65,5%, το
οποίο θεωρείται ικανοποιητικό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ.
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3. Τριάντα οκτώ (38) Κέντρα Κοινότητας, στους Δήμους Θέρμης, Νέας Ζίχνης, Αμπελοκήπων
Μενεμένης, Βόλβης, Νάουσας, Κορδελιου Ευόσμου, Παύλου Μελά, Σερρών, Καλαμαριάς, Σιντικής,
Θερμαϊκού, Κασσάνδρας, Θεσσαλονίκης, Νεάπολης- Συκέων, Βισαλτίας, Πυλαίας – Χορτιάτη,
Παιονίας, Κιλκίς, Σκύδρας, Πύδνας – Κολίνδρου, Κατερίνης, Αλμωπίας, Πέλλας, Αλεξάνδρειας, Νέας
Προποντίδας, Βέροιας, Πολύγυρου, Σιθωνίας, Λαγκαδά, Αριστοτέλη, Έδεσσας, Ηρακλείας,
Ωραιοκάστρου, Εμμανουήλ Παππά, Δίου – Ολύμπου (έργα με MIS 5001389, 5001535, 5001544,
5001675, 5001949, 5001963, 5002007, 5002052, 5002223, 5002428, 5002477, 5002572, 5002672,
5002722, 5002797, 5002815, 5002846, 5002873, 5002880, 5002919, 5003258, 5003267, 5003369,
5003445, 5003527, 5003543, 5003579, 5003648, 5003673, 5003677, 5003736, 5003739, 5003777,
5003782, 5004043, 5004103, 5004345, 5006100)
Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται
σε 7,3 εκ. ευρώ, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό τους, 7,2 εκ. ευρώ ή ποσοστό
98,6% ενώ οι δαπάνες ανέρχονται σε 2,2 εκ. ευρώ δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ισούται με
30%.
Για το δείκτη εκροής με κωδικό 05502, που αποτυπώνει αριθμό υποστηριζόμενων δομών στο
πλαίσιο της ΕΠ 9ii, η τιμή στόχος έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 100% και αφορά στην υποστήριξη δύο
(2) δομών αστέγων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Η τιμή του δείκτη τροφοδοτείται από την ενταγμένη πράξη με κωδικό MIS 5001616 και τίτλο Δομές
Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης με ημ/νία έναρξης τον Νοέμβριο του 2016 και λήξης τον Οκτώβριο
του 2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1,43 εκ. € και έχει
συμβασιοποιηθεί στο σύνολό του. Το δε ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο ικανοποιητικό
ποσοστό 60,3% ή 863,7 χιλ. €.

Δείκτης Εκροής 05503
Για το δείκτη εκροής με κωδικό 05503, που αποτυπώνει αριθμό ωφελούμενων των
υποστηριζόμενων δομών στο πλαίσιο της ΕΠ 9iv, έχει επιτευχθεί ήδη η τιμή- στόχος 2023.
Ειδικότερα η τιμή υλοποίησης υπερβαίνει το στόχο 2023 και ανέρχεται σε 34.847 ωφελούμενους.
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Επίσης, η τιμή στόχος των εντάξεων υπερβαίνει στο τριπλάσιο την τιμή στόχο 2023, και ανέρχεται
σε 63.592 ωφελούμενους40.
Η τιμή υλοποίησης του δείκτη τροφοδοτείται από τους ωφελούμενους όλων των προαναφερόμενων
δομών, ήτοι τους ωφελούμενους α) των δομών παροχής βασικών αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, κ.λπ.), β) των Κέντρων Κοινότητας, γ) των Κέντρων
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων καθώς, δ) ορισμένων δομών που ενισχύονται προκειμένου να
παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (βλ. Πρόσκληση με κωδ. 113.9iv
και τίτλο «Υποστήριξη δομών για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού») και ε) ωφελούμενους της Πρόσκλησης με κωδ. 067.9iv και τίτλο «Ανάπτυξη υπηρεσιών
αγωγής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»41.
Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας για τις δομές παροχής βασικών αγαθών, τα Κέντρα
Κοινότητας και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ισχύουν τα αναφερόμενα της αμέσως
προηγούμενης παραγράφου.
Όσον αφορά τις δομές που ενισχύονται προκειμένου να παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 1,93 εκ. ευρώ,
τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους, ωστόσο οι δαπάνες είναι ακόμη μηδενικές
(ποσοστό απορρόφησης 0%).
Αντίστοιχα για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης
Ηλικιωμένων» δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται σε 4 εκ. ευρώ.

40

Σημειώνεται εδώ ότι από τους 63.592 ωφελούμενους οι 12.468 αφορούν ωφελούμενους των Προσκλήσεων για
τη «Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις
περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξη ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης», οι οποίες εντάχθηκαν το 2019 και η υλοποίηση των οποίων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
41
Αφορά το έργο με MIS 5010636 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης
Ηλικιωμένων» το οποίο εντάχθηκε το τέλος του 2017 και αναμένεται να έχει 3.000 ωφελούμενους. Μέχρι το
διάστημα αναφοράς (31-12-2018) η τιμή υλοποίησης ήταν μηδενική (κανένας ωφελούμενος)
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Δείκτης Εκροής 11202

Για το δείκτη εκροής με κωδικό 11202 που αποτυπώνει τον Αριθμό ατόμων που πλήττονται από τη
φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) η τιμή υλοποίησης
είναι μηδενική. Ειδικότερα η τιμή στόχος των εντάξεων μέχρι το διάστημα αναφοράς (31/12/2018)
ανήλθε σε 13.815 ωφελούμενους υστερώντας αρκετά από την τιμή στόχο 2023 του δείκτη, η οποία
ανέρχεται σε 62.832 ωφελούμενους42.
Η τιμή στόχος των εντάξεων έως και 31/12/2019 προκύπτει απ’ την ενταγμένη δράση με κωδικό MIS
5035307 και τίτλο «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας».
Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται
σε 14,65 εκ. ευρώ, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους, ενώ οι δαπάνες ανέρχονται
μόλις 2,2 εκ. ευρώ δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης είναι χαμηλό. Δεδομένου ότι δράση άρχισε
να υλοποιείται μόλις τον 11/2018 εξηγείται ο ως άνω βαθμός απορρόφησης. Παρ’ όλα αυτά
συνολικά και για να επιτευχθεί η τιμή στόχος 2023 του δείκτη θα πρέπει να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες ένταξης και νέων δράσεων καθώς και οι διαδικασίες υλοποίησης αυτών.

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν τους δείκτες εκροής 05502 και 05503 συνεισφέρουν
άμεσα στα ακόλουθα δύο (2) μέτρα και στόχους της ΠΕΣΚΕ:
•

Μέτρο πολιτικής 8: Λειτουργία Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά

παντοπωλεία, φαρμακεία, ιατρεία κ.λπ.) [Επενδυτική Προτεραιότητα 1.1.: Πρόσβαση σε βασικά
αγαθά Πυλώνας 1: Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας].

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Μάρτιο του 2019 εντάχθηκε άλλο ένα έργο στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με
κωδ. 139.9iv και τίτλο «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ». Μετά την εν λόγω ένταξη η τιμή στόχος των
εντάξεων του δείκτη ανέρχεται σε 23.811 ωφελούμενου, σχεδόν στο 1/3 της τιμή στόχου 2023.
42
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•

Μέτρο πολιτικής 20: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων [Επενδυτική Προτεραιότητα

3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες

Πυλώνας 3: Προώθηση της

Ένταξης].

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ:
Οι δομές παροχής βασικών αγαθών συνεισφέρουν:
α) Στην παροχή ειδών και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα, κ.τ.λ.),
β) στη στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε
μορφής διακρίσεων στην ΠΚΜ,
γ) στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής,
δ) στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων:
α) Στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων
αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας,
β) στην υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων προκειμένου να διατηρήσουν την αυτονομία τους, την
κοινωνική συμμετοχή και το κοινωνικό τους περιβάλλον,
γ) στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας,
δ) στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το
ηλικιωμένο μέλος,
ε) στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και κοινωνικού αποκλεισμού των φτωχών
ηλικιωμένων ατόμων.
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Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν την τιμή στόχο του δείκτη 11202 συνδέονται άμεσα
με τα ακόλουθα μέτρα και στόχους της ΠΕΣΚΕ:
• Μέτρο πολιτικής 1: Αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας δομών και υποδομών του Εθνικού

Συστήματος Υγείας [Επενδυτική Προτεραιότητα 1.1.:

Πρόσβαση σε βασικά αγαθά, Πυλώνας 1:

Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας].
•

Μέτρο πολιτικής 5: Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας [Επενδυτική Προτεραιότητα

1.1.: Πρόσβαση σε βασικά αγαθά, Πυλώνας 1: Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας].

Ειδικότερα θα συνεισφέρει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ:
Μέτρο 1
• Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας,
• διατήρηση της υγείας των πολιτών σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο που θα επιτρέπει την ενεργό
συμμετοχή τους στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας,
• εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας εντός της
Περιφέρειας,
•

μείωση περιστατικών θανάτων λόγω μη διαθέσιμων τοπικά κατάλληλων υπηρεσιών υγείας,

• διασφάλιση ύπαρξης εξειδικευμένων δομών στην περιφέρεια ώστε η νοσηλεία ασθενών που
πάσχουν από ευρύτατα διαδεδομένες πλέον ψυχικές νόσους να γίνονται σε αυτές,
•

επένδυση σε καλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα

αποτελείται από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας,
• ευαισθητοποίηση και αγωγή της κοινής γνώμης σε ζητήματα ψυχικής υγείας.

Μέτρο 5

• Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας – κοινωνικής

φροντίδας,
•

διατήρηση της υγείας των πολιτών σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο που θα επιτρέπει την ενεργό

συμμετοχή τους στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.
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Δείκτες Αποτελέσματος
Πίνακας Γ.1.10. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iv)

ID

Τίτλος Δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Τιμή
βάσης

Α
05504

11206

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες /
διευρυμένες
υπηρεσίες

Γ

Έτος
βάσης

Σ

Τιμή-στόχος
(2023)

Τιμή
Υλοποίησης

Α

Α

Γ

Σ

Γ

Ποσοστό
Επίτευξης

Πηγή στοιχείων

Σ

Αριθμός

ΛΑΠ

0

2016

66

0

0,00%

Έρευνα

Ποσοστό
Ποσοστό
ατόμων που
πλήττονται από
τη φτώχεια και
ωφελούνται
από τις
υπηρεσίες των
Τoπικών
Ομάδων Υγείας
(TOMY) στο
σύνολο των
ατόμων που
ωφελούνται
από τις
υπηρεσίες των
Τoπικών
Ομάδων Υγείας
(TOMY)
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

ΛΑΠ

0

2016

35,7

0

0,00%

Υπουργείο
Υγείας,
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας
και Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ του
Υπουργείου
Υγείας

Επενδυτική Προτεραιότητα 9v – Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο
οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.

Δείκτες Εκροής
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Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Πίνακας Γ.1.11. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9v)

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τίτλος Δείκτης

Τιμή-Στόχος (2023)

Τιμή
Υλοποίησης

Ποσοστό
Επίτευξης

Α
Γ
Σ
Α Γ
Σ
Α
Γ
Σ
Επενδυτική Προτεραιότητα 9v – Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές
επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
ΛΑΠ
Αριθμός
ΕΚΤ
11301
Αριθμός
90,00
0
0%
υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και
νέων φορέων
κοινωνικής και
αλληλέγγυας
οικονομίας
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος που συνεισφέρουν στους στόχους της ΠΕΣΚΕ
στο πλαίσιο της ΕΠ 9ν του ΑΠ 9Β, όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης έχει ως
ακολούθως:
Για το δείκτη εκροής με κωδικό 11301 που αποτυπώνει τον Αριθμό υποστηριζόμενων υφιστάμενων
και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η πρόοδος υλοποίησης είναι μηδενική
δεδομένου ότι έως και τις 31/12/2018 δεν είχε ξεκινήσει η υλοποίηση των δράσεων της επενδυτικής
προτεραιότητα 9v που αφορά την παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ότι οι δράσεις της επενδυτικής προτεραιότητας 9v που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ
αναμένεται να υλοποιηθούν σε συντονισμό με τις δράσεις της επενδυτικής προτεραιότητας 9c που
χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
Η σημαντική χρονική υστέρηση την υλοποίηση της εν λόγου επενδυτικής προτεραιότητας στο
δεδομένο χρονικό σημείο υλοποίηση του ΕΠ ΠΚΜ ενδέχεται να προκαλέσει σχετική επισφάλεια
σχετικά με την απορρόφηση των πόρων στο σύνολό τους καθώς και στην επίτευξη των
προγραμματισμένων στόχων καθώς και των αντίστοιχων στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.
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Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 05504, που αποτυπώνει τον Αριθμό δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες43, λαμβάνει μηδενική τιμή. Δεδομένου ότι η τιμή του δείκτη
θα προκύψει μέσα από έρευνα/μελέτη αξιολόγησης σχετικά με το αν οι υπηρεσίες που
προσφέρονται έχουν βελτιωθεί ή διευρυνθεί, δεν μπορούν σε αυτή τη χρονική περίοδο να εξαχθούν
ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την επίτευξη του εν λόγω στόχου του ΕΠ ΠΚΜ και αντίστοιχα για
την επίτευξη των στόχων μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.
Η τιμή υλοποίησης του δείκτη αποτελέσματος με κωδικό 11206, που μετρά το Ποσοστό ατόμων που
πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο
σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)
μετριέται ετησίως και πηγή των στοιχείων είναι το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Με βάση την τελευταία Ετήσια
Έκθεση Εφαρμογής 2018 του ΕΠ ΠΚΜ τα στοιχεία αυτά δεν ήταν ακόμη διαθέσιμα και για το λόγο
αυτό η τιμή του δείκτη εμφανίζεται μηδενική. Με δεδομένο όμως ότι ο δείκτης εκροής 11202 που
αντιστοιχεί στον αριθμητή του δείκτη, ως ανωτέρω, εμφανίζει μη ικανοποιητική πορεία υλοποίησης,
έως το δεδομένο χρονικό σημείο αναφοράς (31/12/2018), απαιτείται να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης των έργων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΠ ΠΚΜ αλλά
και οι αντίστοιχοι στόχοι των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ

Οι δράσεις που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας και θα τροφοδοτούν την
τιμή του δείκτη αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν άμεσα στα ακόλουθα μέτρα και στόχους της
ΠΕΣΚΕ:

43

Με βάση το Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη ορίζεται ο όρος «διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες» σε σχέση με
την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αυτές οι υπηρεσίες, ανάλογα με την κατηγορία της δομής μπορεί να
αφορούν δράσεις δικτύωσης ή/και διεύρυνση των ομάδων στόχου στις οποίες απευθύνονται ή/και διεύρυνση των
παρεχόμενων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης ή παραπομπής στα Κέντρα Κοινότητας ή/και
χρήση βελτιωμένων εργαλείων όπως το πληροφοριακό σύστημα, κ.α.). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη προκύπτει
από έρευνα/ μελέτη αξιολόγησης.
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•

Μέτρο πολιτικής 10: Υποστήριξη της ανάπτυξης του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας

[Επενδυτική Προτεραιότητα 3.1: Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες ενεργοποίησης Πυλώνας 3:
Προώθηση της ένταξης].
•

Μέτρο πολιτικής 14: Μηχανισμός Υποστήριξη για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας

[Επενδυτική Προτεραιότητα 3.1: Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες ενεργοποίησης Πυλώνας 3:
Προώθηση της ένταξης].

Ειδικότερα οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας 9v αναμένεται να συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της
ΠΕΣΚΕ:

Μέτρο πολιτικής 10
α) Στην ενίσχυση των Κοιν.Σ.Επ., και,
β) στην κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κυρίως
μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση.

Μέτρο πολιτικής 14
α) Στην αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων και των επενδύσεων στον τομέα της κοινωνικής
οικονομίας,
β) στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε περισσότερους κλάδους και διεύρυνση
του φάσματος των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών,
γ) στην αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και δημιουργία θέσεων απασχόλησης
για μακροχρόνια άνεργους, γυναίκες και νέους.
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Δείκτες Αποτελέσματος 9v
Πίνακας Γ.1.12.Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9v)
Επενδυτική Προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές
επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Τίτλος Δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή βάσης

Κατηγορία
Περιφέρειας

ID

Α
11303

Αριθμός
Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων
υφιστάμενων
και νέων
φορέων
κοινωνικής και
αλληλέγγυας
οικονομίας που
η λειτουργία
τους συνεχίζεται
1 έτος μετά τη
λήξη της
παρέμβασης
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

ΛΑΠ

Γ

Σ
45

Έτος
βάσης

Τιμήστόχος
(2023)

Α

Γ

Τιμή
Υλοποίηση
ς

Σ
54

Α

Γ

Ποσοστό
Επίτευξης

Πηγή στοιχείων

0%

Μητρώο
Κοινωνικής
Οικονομίας του
Υπουργείου
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων

Σ
0

Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 11303, που αποτυπώνει τον Αριθμό υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους
συνεχίζεται 1 έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης, είναι μηδενικός δεδομένου ότι και ο συνδεδεμένος
δείκτης εκροής 11301 είναι μηδενικός. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω αυτό συμβαίνει γιατί έως
και το χρονικό σημείο αναφοράς 31/12/2018 δεν είχε ξεκινήσει ακόμη η ενεργοποίηση της εν λόγω
επενδυτικής προτεραιότητας και η υλοποίησης κάποιας δράσης.
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Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων

Δείκτες Εκροής 9vi

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Πίνακας Γ.1.13. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9vi)

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τίτλος Δείκτης

Τιμή-Στόχος
(2023)

Τιμή
Υλοποίησης

Ποσοστό
Επίτευξης

Α
Γ
Σ
Α Γ
Σ
Α
Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
ΛΑΠ
Αριθμός
ΕΚΤ
Τ1263
Αριθμός
7,00
0,00
εγκεκριμένων έργων
που αφορούν σε
ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις
τοπικού ή
περιφερειακού
χαρακτήρα
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Γ

Σ
0%

Για το δείκτη εκροής με κωδικό Τ1263, που αποτυπώνει τον αριθμό εγκεκριμένων έργων που
αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ΕΠ
9vi, η τιμή στόχος είναι μηδενική για το εξεταζόμενο διάστημα αναφοράς (δηλαδή έως και τις
31/12/2018).
Σημειώνεται ωστόσο ότι το Νοέμβριο του 2019 εντάχθηκε η πρώτη δράση που τροφοδοτεί το δείκτη
εκροής Τ1263 με MIS 5049002 και τίτλο «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων
επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει
τους Δ Λαγκαδά Βόλβης και τμήματα των Δ. Ωραιοκάστρου Θέρμης Θερμαϊκού Πυλαίας Χορτιάτη και
Δέλτα του Ν. Θεσσαλονίκης».
Όσον αφορά την καθυστέρηση στην υλοποίηση σημειώνονται τα ακόλουθα: Η έγκριση των
Επιχειρησιακών Σχεδίων για τις δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤΟΚ ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο
2017 καθώς έπρεπε να προηγηθεί α) η έγκριση των Στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ από το Πρόγραμμα
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιεία & Θάλασσα (Δεκέμβριος 2016) και β) η οριστικοποίηση του
πλαισίου για τον «Σχεδιασμό και υλοποίηση Στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ» (εγκύκλιος Ιουλίου 2017). Σε
συνέχεια των ενεργειών αυτών, τον Φεβρουάριο 2018 ολοκληρώθηκαν οι ορισμοί των Ομάδων
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ως ΕΦ για τη διαχείριση των σχετικών έργων ΕΚΤ και η υλοποίησή τους στις
περιοχές ΤΑΠΤΟΚ ξεκίνησε από το 2ο εξάμηνο του 2018. Ειδικότερα από τα μέσα του 2018 άρχισαν
να εντάσσονται οι δράσεις οι οποίες αφορούν στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των
Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για τις δράσεις ΕΚΤ που θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς
(ΕΦ) στο Ε.Π. ΠΚΜ. Τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με την υλοποίηση των εγκεκριμένων
σχεδίων ΤΑΠΤΟΚ αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες κατάρτισης,
δαπάνες δημοσιότητας, δαπάνες που συνδέονται με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της
στρατηγικής, καθώς και δαπάνες δικτύωσης.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαχειριστικές διαδικασίες ς από τους ΕΦ ΟΤΔ για
την ενεργοποίηση νεών έργων, ήτοι οι διαδικασίες δημοσίευσης προσκλήσεων για την υποβολή
προτάσεων, αξιολόγησης προτάσεων, προέγκρισης διακηρύξεων και νομικών δεσμεύσεων
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 2023.
Οι οκτώ (8) δράσεις που εντάχθηκαν στο ανωτέρω πλαίσιο είναι οι ακόλουθες:
1. MIS 5029545 - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΕΦ ΟΤΔ Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ για τις δράσεις ΕΚΤ στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής
ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ ΕΠΑΛΘ των Δήμων Λαγκαδά Βόλβης κ.λπ.
2. MIS 5029572 - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΕΦ ΟΤΔ Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για τις δράσεις ΕΚΤ στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ του Δ Χαλκηδόνος και τμήματος του Δ. Δέλτα.
3. MIS 5029785 - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦΟΤΔ Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ για τις δράσεις
ΕΚΤ για την εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑ στην Πιερία.
4. MIS 5029991 - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΗΜΑ ΑΕ για τις δράσεις ΕΚΤ στην
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ Ημαθίας.
5. MIS 5030265 - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ για τις
δράσεις ΕΚΤ στις εγκεκριμένες περιοχές εφαρμογής ΤAΠΤΟΚ ΠΑΑ ΕΠΑλΘ.
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6. MIS 5030282 - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΠΕ ΑΕ για τις δράσεις ΕΚΤ στις
εγκεκριμένες περιοχές εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ της Πέλλας.
7. MIS 5030414 - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΚΙ ΑΕ για τις δράσεις ΕΚΤ στην
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ ΕΠΑΛΘ της ΠΕ Κιλκίς.
8. MIS 5030437 - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ για τις δράσεις ΕΚΤ στην
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ.

Η σημαντική χρονική υστέρηση την υλοποίηση της εν λόγου επενδυτικής προτεραιότητας στο
δεδομένο χρονικό σημείο υλοποίηση του ΕΠ ΠΚΜ ενδέχεται να προκαλέσει σχετική επισφάλεια
σχετικά με την απορρόφηση των πόρων στο σύνολό τους καθώς και στην επίτευξη των
προγραμματισμένων στόχων καθώς και των αντίστοιχων στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ
Οι δράσεις που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας και θα τροφοδοτούν την
τιμή του δείκτη αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν άμεσα στα ακόλουθα μέτρα και στόχους της
ΠΕΣΚΕ:
•

Μέτρο πολιτικής 15: Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές με

ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της
ενεργούς συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας [Επενδυτική Προτεραιότητα 3.1:
Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες ενεργοποίησης Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης].

Ειδικότερα οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής
προτεραιότητας 9vi αναμένεται να συνεισφέρουν στην επίτευξη του ακόλουθου στόχου της
ΠΕΣΚΕ:
Στόχος του μέτρου 15 είναι να συμβάλλει στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων
που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Δείκτες Αποτελέσματος
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Πίνακας Γ.1.14 Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9vi)
Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

ID

Τίτλος Δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

ΚΠ

Τιμή
βάσης
Α

Τ1385

Αριθμός νέων
ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων
τοπικού ή
περιφερειακού
χαρακτήρα που
βελτιώνουν την
απασχολησιμότ
ητα

Αριθμός

ΛΑΠ

Γ

Έτος
βάσης
Σ

Τιμήστόχος
(2023)
Α Γ Σ

7

0

Τιμή
Υλοποίησης
Α

Γ

Ποσοστό
Επίτευξης

Πηγή
στοιχείων

Σ
0%

ΟΠΣ, microdata

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Ο δείκτης αποτελέσματος Τ1385, Αριθμός νέων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων τοπικού ή
περιφερειακού χαρακτήρα που βελτιώνουν την απασχολησιμότητα, που είναι συνδεδεμένος με το
δείκτη εκροής Τ1263, παρουσιάζει μηδενική τιμή υλοποίησης για το 2018.
Η σημαντική χρονική υστέρηση την υλοποίηση της εν λόγου επενδυτικής προτεραιότητας στο
δεδομένο χρονικό σημείο υλοποίηση του ΕΠ ΠΚΜ προκαλεί επισφάλεια σχετικά με την απορρόφηση
των πόρων στο σύνολό τους καθώς και στην επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων καθώς και
των αντίστοιχων στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.
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Γ.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

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 (βλ. Παράρτημα
ΙΙΙ). Αναλυτικά:
-

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9α, η οποία συνεισφέρει σε τρία (3) μέτρα πολιτικής της

ΠΕΣΚΕ, ήτοι στα μέτρα 1, 18 και 20, η πορεία υλοποίησης είναι πολύ ικανοποιητική. Ειδικότερα σε
όρους φυσικής υλοποίησης έχει σχεδόν επιτευχθεί ο στόχος που αφορά τον Πληθυσμό που
καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (ποσοστό επίτευξης του δείκτη εκροής με κωδ. CO36,
88,3% ή 1.059.389 άτομα, με τιμή- στόχο 2023 τα 1.200.000 άτομα). Ο εν λόγω δείκτης συνεισφέρει
στους στόχους του Μέτρου Πολιτικής 1 της ΠΕΣΚΕ, που αφορά στην Αναβάθμιση και Βελτίωση της
Λειτουργίας Δομών και Υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
-

Στο άλλο άκρο βρίσκεται η υλοποίηση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9c, η οποία αφορά την

παροχή στήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και η οποία έως και 31/12/2018 ήταν μηδενική. Η
Επενδυτική 9c, όπως αντίστοιχα και η 9v, συνεισφέρει στο Μέτρο Πολιτικής 10 της ΠΕΣΚΕ, που
αφορά στην Υποστήριξη της ανάπτυξης τους τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Η σημαντική χρονική
υστέρηση την υλοποίηση της εν λόγου επενδυτικής προτεραιότητας στο δεδομένο χρονικό σημείο
υλοποίηση του ΕΠ ΠΚΜ προκαλεί επισφάλεια σχετικά με την απορρόφηση των πόρων στο σύνολό
τους καθώς και στην επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων καθώς και των αντίστοιχων στόχων
των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.
-

Όσον αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 9i, η υλοποίηση των δράσεων που συνεισφέρουν

στην αποδέσμευση από την φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων (βλ. δράσεις Εναρμόνισης
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής) είναι πολύ ικανοποιητική. Σε όρους φυσικής υλοποίησης
έχει σχεδόν επιτευχθεί ο στόχος 2023, που είναι η αποδέσμευση 40.000 ατόμων (κυρίως γυναικών)
από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων με στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της
δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης (ποσοστό επίτευξης του
δείκτη με κωδ. 10501, 92,8% ή 37.126 άτομα). Η επίτευξη του εν λόγω δείκτη συνεισφέρει στους
στόχους του Μέτρου Πολιτικής 9 της ΠΕΣΚΕ, που αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών φροντίδας και
φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κ.λ.π.) για νοικοκυριά που
απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Σημειώνεται επίσης ότι στο Κεφάλαιο Γ.3.
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Μελέτη Περιπτώσεων, αναλύεται η σύνδεση μεταξύ της δράσης της Εναρμόνισης Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής και των ομάδων στόχου της ΠΕΣΚΕ.
- Όσον αφορά τις δράσεις που αφορούν την προώθηση στην απασχόληση 750 ατόμων ευπαθών
κοινωνικών ομάδων (τιμή στόχος 2023), αυτές παρουσιάζουν μηδενική επίτευξη (ποσοστό
επίτευξης του δείκτη με κωδ. 10902, 0%). Η υλοποίηση των δράσεων που προγραμματίζονται στο
πλαίσιο αυτό θα συνεισφέρει στους στόχους του Μέτρου Πολιτικής 11 της ΠΕΣΚΕ, που αφορά σε
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις/ δράσεις σε ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.
Σημειώνεται επίσης, ότι ο δείκτης αποτελέσματος με κωδ. 10502, που αποτυπώνει τους
συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/ κατάρτιση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης, ή που διατηρούν τη
θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους έχει ήδη επιτευχθεί (τιμή επίτευξης
11.421 άτομα, με τιμή στόχο 2023 τα 10.000 άτομα).
- Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii,
σημειώνεται ότι έχει επιτευχθεί πλήρως ο στόχος που αφορά στον αριθμό των υποστηριζόμενων
δομών (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05502, 100% ή 2 υποστηριζόμενες δομές). Η επίτευξη
του εν λόγω δείκτη αφορά στην υποστήριξη δύο (2) δομών αστέγων που δραστηριοποιούνται στο
Δήμο Θεσσαλονίκης και συνεισφέρει στο Μέτρο Πολιτικής 2 της ΠΕΣΚΕ που αφορά την Αναβάθμιση
Λειτουργία Κέντρων Υποδοχής Αστέγων με πρόβλεψη κινητών ομάδων. Παράλληλα, επιτυγχάνεται
και ο στόχος του αριθμού των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (ποσοστό επίτευξης του
δείκτη με κωδ. 05503 120% ή 2.397 ωφελούμενοι, με τιμή στόχο 2023 τα 2.000 άτομα). Δεν έχει
ξεκινήσει η υλοποίηση των δράσεων που αφορούν σε δράσεις Εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
και ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά οι οποίες θα συνεισφέρουν στην επίτευξη της
τιμής στόχου 2023 του δείκτη με κωδ. CO15, που είναι 200 άτομα. Ωστόσο με βάση τα ενταγμένα
έργα αναμένεται ότι η τιμή στόχος 2023 θα επιτευχθεί πλήρως συνεισφέροντας ταυτόχρονα στους
στόχους πολιτικής της ΠΕΣΚΕ και ειδικότερα στο Μέτρο Πολιτικής 17 που αφορά σε Ολοκληρωμένες
κοινωνικές παρεμβάσεις με στόχο την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων (π.χ. Ρομά, μετανάστες).
-

Η πορεία υλοποίησης των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii του ΕΠ ΠΚΜ είναι

αρκετά ικανοποιητική. Ειδικότερα, έχουν ωφεληθεί 60 συμμετέχοντες με αναπηρία (ποσοστό
επίτευξης του δείκτη με κωδ. CO16, 35,3% με τιμή στόχο 2023 τους 170 συμμετέχοντες). Η επίτευξη
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του δείκτη θα συνεισφέρει στους στόχους του Μέτρου Πολιτικής 18 της ΠΕΣΚΕ που αφορά στην
Αναβάθμιση και υποστήριξη στη λειτουργία των δομών και υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία. Στο
πλαίσιο των υλοποιούμενων δράσεων της ΕΠ 9iii, έχουν υποστηριχθεί είκοσι (20) δομές που
λειτουργούν προς όφελος των κακοποιημένων γυναικών και των ατόμων με αναπηρία (ποσοστό
επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05502, 105%). Παράλληλα, επιτυγχάνεται και ο στόχος του αριθμού
των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05503,
120% ή 2.649 ωφελούμενοι, με τιμή στόχο 2023 τα 2.200 άτομα). Η επίτευξη των εν λόγω δεικτών
συνεισφέρει στους στόχους των Μέτρων Πολιτικής 18, Αναβάθμιση και υποστήριξη στη λειτουργία
δομών και υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία και Μέτρων Πολιτικής 19, Συμβουλευτικά Κέντρα και
Ξενώνες Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, της ΠΕΣΚΕ. Παράλληλα, έχουν υπερεπιτευχθεί οι
στόχοι του ΕΠ που αφορούσαν τα άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων
ατόμων με αναπηρία (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 10501, 138% ή 1.175 ωφελούμενοι)
και τον αριθμό των σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
(ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 11501, 136% ή 462 σχολεία). Η επίτευξη των δύο αυτών
δεικτών συνεισφέρει στους στόχους των Μέτρων Πολιτικής 9, και, 18 της ΠΕΣΚΕ.
-

Όσον αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv, εμφανίζει ικανοποιητικούς ρυθμούς

υλοποίησης ειδικά σε ότι αφορά τις δράσεις που αφορούν την υποστήριξη κοινωνικών δομών, όπως
τα Κέντρα Κοινότητας, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και κατά Κοινωνικά
Παντοπωλεία, Φαρμακεία, ιατρεία, κ.λπ. Ειδικότερα ο δείκτης με κωδ. 05502 έχει επιτευχθεί πλήρως
(ποσοστό επίτευξης 103% ή 68 υποστηριζόμενες δομές). Παράλληλα παρουσιάζει υπερδιπλάσια
τιμή επίτευξης ο στόχος των 20 χιλιάδων ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών. Ειδικότερα,
οι ωφελούμενοι έως την περίοδο αναφοράς (31/12/2018) ανέρχονται σε 48.106 άτομα (ήτοι
ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05503, 241%). Η υπερεπίτευξη των εν λόγω δεικτών
συνεισφέρει στα Μέτρα Πολιτικής 8, Λειτουργία Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας
(κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, ιατρεία) και 20, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων,
της ΠΕΣΚΕ. Στο άλλο άκρο βρίσκεται η μηδενική υλοποίηση του δείκτη με κωδ. 11202 που αφορά
στον Αριθμό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των
Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ). Σημειώνεται ότι η υλοποίηση της δράσης ξεκίνησε μόλις το
Νοέμβριο του 2018 και θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης δράσεων
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 2023. Η επίτευξη του εν λόγω δείκτη θα συνεισφέρει στους
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στόχους των Μέτρων Πολιτικής 1, Αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας δομών και υποδομών
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 5, Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας της ΠΕΣΚΕ.
-

Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v, η πορεία υλοποίησης έως και τις 31/12/2018 είναι

μηδενική και θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης προκειμένου να
επιτευχθούν οι στόχοι 2023 του ΕΠ ΠΚΜ. Η Επενδυτική 9v (όπως αντίστοιχα και η 9c) συνεισφέρει
στο Μέτρο Πολιτικής 10 της ΠΕΣΚΕ, που αφορά στην Υποστήριξη της ανάπτυξης τους τομέα της
κοινωνικής οικονομίας. Η σημαντική χρονική υστέρηση την υλοποίηση της εν λόγου επενδυτικής
προτεραιότητας στο δεδομένο χρονικό σημείο υλοποίηση του ΕΠ ΠΚΜ προκαλεί επισφάλεια
σχετικά με την απορρόφηση των πόρων στο σύνολό τους καθώς και στην επίτευξη των
προγραμματισμένων στόχων καθώς και των αντίστοιχων στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.
-

Τέλος, όσον αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi, όπως σημειώθηκε και στο πλαίσιο της

ανάλυσης των δεικτών, υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση των ΤΑΠΤΟΚ και εν προκειμένω θα
πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διαχείρισης από τους ΕΦ ΟΤΔ για την ενεργοποίηση νεών
έργων, ήτοι οι διαδικασίες δημοσίευσης προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων, αξιολόγησης
προτάσεων, προέγκρισης διακηρύξεων και νομικών δεσμεύσεων προκειμένου να επιτευχθεί ο
στόχος 2023. Ειδικότερα, έως και τις 31/12/2018 το ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. Τ1263
που αφορά σε αριθμό εγκεκριμένων έργων που αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού
ή περιφερειακού χαρακτήρα, ήταν μηδενικό (0%). Η επίτευξη του εν λόγω δείκτη θα συνεισφέρει
στους στόχους του Μέτρου Πολιτικής 15, Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές
περιοχές με ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών και της ενεργούς συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας. Η σημαντική
χρονική υστέρηση την υλοποίηση της εν λόγου επενδυτικής προτεραιότητας στο δεδομένο χρονικό
σημείο υλοποίηση του ΕΠ ΠΚΜ προκαλεί επισφάλεια σχετικά με την απορρόφηση των πόρων στο
σύνολό τους καθώς και στην επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων καθώς και των αντίστοιχων
στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.
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Γ.3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των δικαιούχων πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ
κατά την περίοδο 2014-2020, είναι και η συλλογή δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων
(microdata) μέσω ερωτηματολογίων που καλούνται να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες κατά την
είσοδο και έξοδό τους από τις πράξεις.
Τα δεδομένα συμμετεχόντων (microdata) απαιτούνται για τη μέτρηση των κοινών δεικτών εκροών
και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ με βάση τα αντίστοιχα απογραφικά δελτία εισόδου
και εξόδου συμμετεχόντων, καθώς και για τη μέτρηση των συναφών με τις προκηρυσσόμενες
δράσεις ειδικών δεικτών συμμετεχόντων στην αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα.
Στο Κεφάλαιο αυτό, τα διαθέσιμα μικροδεδομένα των κοινών δεικτών εκροής για τις δράσεις της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i και 9iii (όπου υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία), αξιοποιούνται
προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο στις δράσεις αυτές συμμετείχαν ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες οι οποίες ανήκουν στις ομάδες –στόχου της ΠΕΣΚΕ, όπως τα άτομα με αναπηρίες,
οι άνεργοι, οι φτωχοί εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, οι άποροι, τα μέλη πολύτεκνων
οικογενειών, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι περιθωριοποιημένες κοινότητες κ.α.
Παράλληλα μελετώνται οι επιπτώσεις από τη συμμετοχή των εν λόγω ομάδων στις δράσεις της ΕΠ
9i και 9iii, αξιοποιώντας τα μικροδεδομένα των κοινών δεικτών αποτελέσματος.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i τα διαθέσιμα
απογραφικά στοιχεία (microdata) αφορούν αποκλειστικά τους συμμετέχοντες στις ακόλουθες
δράσεις:
•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016.

•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017.

•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018.

•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019.

Επίσης, στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii τα διαθέσιμα απογραφικά στοιχεία
(microdata) αφορούν αποκλειστικά τους συμμετέχοντες στις ακόλουθες δράσεις:
•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (AMEA).
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•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (AMEA).

•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 (AMEA).

•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019 (AMEA).

•

Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού "Το

Χαμόγελο του Παιδιού".
•

"ΣΥΝ - Άνθρωπος".

•

Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα

φροντιστών – συνοδών (ΑμεΑ).

Δείκτες Εκροής (δείκτες CO01 – CO19)
Τα μικροδεδομένα αφορούν τους παρακάτω κοινούς δείκτες εκροών καθώς και κατηγορίες
ανάλυσης:

Κατηγορία Συμμετέχοντα

Ονομασία δείκτη

Επ 9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων
απασχόλησης

Εργασιακή κατάσταση

CO01 - Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

CO02- Μακροχρόνια άνεργοι
CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα
CO04- Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση
CO05- Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων
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Κατηγορία Συμμετέχοντα

Ονομασία δείκτη

Επ 9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων
απασχόλησης

Μειονεκτούσες
ομάδες

Μορφωτικό
Επίπεδο

Ηλικία

CO06- Κάτω των 25 ετών44
CO07- Άνω των 54 ετών
CO08 - Άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση
CO09 - Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 2/with primary (ISCED 1) or lower secondary education (ISCED 2)
CO10- Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 4)
CO11- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8)
CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)
CO16- Συμμετέχοντες με Αναπηρία
CO17- Άλλα μειονεκτούντα άτομα
CO18 - Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση
CO19 – Άτομα από αγροτικές περιοχές45

44

Η ηλικία του συμμετέχοντα προσδιορίζεται βάσει της ημερομηνίας γέννησής του και είναι η ηλικία που έχει
όταν εισέρχεται στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ .
45
Οι ωφελούμενοι του δείκτη εκροής CO19 δεν θεωρούνται υποσύνολο του CO17, ενώ αντίθετα οι ωφελούμενοι
του δείκτη εκροής CO18 θεωρούνται υποσύνολο του CO17, καθώς δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία που να ορίζει ότι
όσοι ζούν σε αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές ανήκουν στις μειονεκτούσες ομάδες.
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Δείκτες Αποτελέσματος (δείκτες CR01 – CR09)
Επίσης, τα μικροδεδομένα αφορούν τους παρακάτω κοινούς δείκτες αποτελέσματος:

Κωδ. Δείκτη

Ονομασία δείκτη

CR01

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

CR02

Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

CR03

Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

CR04

Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

CR05

Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

CR06

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

CR07

Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

CR08

CR09

Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους
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Ωφελούμενοι ΠΕΣΚΕ

Στην παρούσα παράγραφο υπενθυμίζεται ότι οι ωφελούμενοι της ΠΕΣΚΕ ανήκουν σε τρεις (3)
ευρείες κατηγορίες, οι οποίες , τουλάχιστον στατιστικά δεν μπορούν να συγκριθούν δεδομένου ότι
εμφανίζουν σημαντικές επικαλύψεις. Οι τρεις (3) αυτές κατηγορίες, καθώς και η προτεραιότητα που
λαμβάνουν στην ΠΕΣΚΕ, είναι οι ακόλουθες:

α) ευάλωτες ομάδες, στις οποίες συγκαταλέγονται τα άτομα με αναπηρίες, τα εξαρτημένα ή
απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οι οροθετικοί, οι φυλακισμένοι/ αποφυλακισμένοι, οι ανήλικοι
παραβάτες,

β) ειδικές ομάδες, στις οποίες συγκαταλέγονται μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, άνεργοι άνω των
54 μέχρι και 65 ετών, μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα, μέλη πολύτεκνων οικογενειών με
χαμηλό εισόδημα, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, παιδιά
θύματα κακοποίησης, μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο,
γ) λοιπές ομάδες, στις οποίες συγκαταλέγονται νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο,
περιθωριοποιημένες κοινότητες (π.χ. Ρομά), άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη
στέγαση, φτωχοί εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, φτωχοί συνταξιούχοι με χαμηλό
εισόδημα, ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών χωρίς ασφάλιση υγείας.
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Γ.3.1. Προφίλ Συμμετεχόντων (Επενδυτική Προτεραιότητα 9i)
Η δράση της Εναρμόνισης της Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής (Επενδυτική Προτεραιότητα
9ii) αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής
υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
και 2018-2019 στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
• Βρεφικοί Σταθμοί.
• Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.
• Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας.
• Παιδικοί Σταθμοί.
• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των
ωφελούμενων γυναικών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, ώστε μέσα
από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους
ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η
συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) με την παροχή
υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.
Οι ωφελούμενες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση επιλέγονται με βάση
συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης. Ειδικότερα επιπλέον μόρια λαμβάνουν οι
ωφελούμενες:
α) Με χαμηλό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα,
β) αν είναι άνεργες ή απασχολούμενες με μερική απασχόληση ή με εργόσημο σε σχέση με τις
απασχολούμενες πλήρους απασχόλησης ή αυταπασχολούμενες,
δ) με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση (περισσότερα μόρια λαμβάνουν οι μητέρες που έχουν
τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ, που είναι χήρες, διαζευγμένες, μονογονεϊκές οικογένειες,
ή τρίτεκνες – πολύτεκνες).
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Γ.3.1. Συμμετέχοντες και εργασιακή κατάσταση
Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε δράσεις Εναρμόνισης της Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής ανέρχεται, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, σε 37.130 ωφελούμενους. Εξ’
αυτών η συντριπτική πλειοψηφία 37.004 ωφελούμενες (ή ποσοστό 99,7%) είναι γυναίκες και 126
άνδρες. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του συνόλου των ωφελουμένων χρησιμοποιήθηκε το
άθροισμα των κοινών δεικτών εκροής CO01: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων/unemployed, including long-term unemployed, CO03: Οικονομικά μη ενεργά άτομα, και
CO05: Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων.
Διάγραμμα Γ.3.1. Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις «Εναρμόνισης οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής» του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020

Συμμετέχοντες ανά εργασιακή κατάσταση

CO05- Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων
CO04- Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση/inactive, not
in educationortraining

CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα

39,59%

1,22%

1,63%

58,73%

3,17%

3,17%

39,53%

1,21%

1,63%

CO02- Μακροχρόνια άνεργοι

28,82%

15,87%

28,86%

CO01 - Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

58,77%

38,10%

58,84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Η υψηλότερη συμμετοχή των γυναικών είναι αναμενόμενη καθώς αποτελούν την κύρια ομάδα
στόχο της δράσης. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αποτελεί και ομάδα στόχο της
ΠΕΣΚΕ καθώς απευθύνεται σε άνεργους, μακροχρόνια άνεργους και οικονομικά μη ενεργά άτομα.
Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που συμμετέχει στις δράσεις της Εναρμόνισης,
είναι άνεργοι (21.823 άτομα ή ποσοστό 58,77%), εκ των οποίων οι μισοί περίπου, ήτοι 10.700
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άτομα, ανήκουν στην ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα των μακροχρόνια άνεργων (ή ποσοστό
28,82% του συνόλου των ωφελούμενων).
Σημειώνεται επίσης ότι για το ποσοστό των ωφελούμενων που είναι απασχολούμενοι ή
αυτοαπασχολούμενοι και ανέρχεται σε 39,6% του συνόλου των ωφελούμενων, βάσει κριτηρίων
μοριοδότησης έχει δοθεί προτεραιότητα στις απασχολούμενες με μερική απασχόληση ή με
εργόσημο και στις οικογένειες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα καθώς και σε μονογονεϊκές ή

πολύτεκνες οικογένειες. Τέλος, περίπου 1,63% των ωφελούμενων ανήκει στην κατηγορία των μη
ενεργών ατόμων και ποσοστό 1,22% σε μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν ούτε εκπαίδευση.
Όσον αφορά την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη δράση, που είναι γυναίκες, ποσοστό 58,9% (ή
21.775 γυναίκες) είναι άνεργες, 28,9% (ή 10.680 γυναίκες) είναι μακροχρόνια άνεργες, 39,5% (ή
14.627 γυναίκες) απασχολούμενες, 1,63% (ή 602 γυναίκες) οικονομικά μη ενεργά άτομα και 1,21%
(ή 449 γυναίκες) ανήκουν στην κατηγορία των οικονομικά μη ενεργών ατόμων που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση.
Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών
ανά εργασιακή κατάσταση.
Πίνακας Γ.3.1. Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις «Εναρμόνισης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

Επενδυτική
Προτεραιότητα
9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και
της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση
των δυνατοτήτων απασχόλησης

Εργασιακή
κατάσταση

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΚΑΙ 2018)
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

CO01 - Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων

21.823

48

21.775

CO02- Μακροχρόνια άνεργοι

10.700

20

10.680

606

4

602

CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
CO04- Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση
/inactive, not in education or training
CO05Απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων

ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΚΑΙ 2018)
453

4

449

14.701

74

14.627

37.130

126

37.004

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Γ.3.1.2. Συμμετέχοντες ανά ηλικιακή κατηγορία
Η συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων στις δράσεις της Εναρμόνισης της οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής, ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών (97,5%). Το υπόλοιπο 2,5 % ανήκει
είτε στην ηλικιακή ομάδα των κάτω των 25 ετών (2,4%) είτε άνω των 54 ετών (0,1%). Στην επενδυτική
προτεραιότητα 9i, στην δράση της εναρμόνισης δεν υπήρχε προτεραιότητα ή ειδική στόχευση στις
δύο αυτές ηλικιακές κατηγορίες πληθυσμού.
Διάγραμμα Γ.3.2. Ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων στις δράσεις «Εναρμόνισης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020
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Οι δύο ηλικιακές ομάδες «κάτω των 25 ετών» και «άνω των 54 ετών» εξετάζονται ξεχωριστά γιατί
συνδέονται με αυξημένα ποσοστά ανεργίας σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αυτό
οφείλεται στην μη παροχή ίσων ευκαιριών σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες, στην απασχόληση και
αναζήτηση εργασίας, ένα κενό που προσπαθεί να καλυφθεί με τις παρεμβάσεις που
πραγματοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εξειδικευτεί δράσεις στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που απευθύνονται ή στοχεύουν κατά προτεραιότητα τις δύο
αυτές κατηγορίες συμμετεχόντων (συνήθως άνεργους και μακροχρόνια άνεργους). Το γεγονός ότι
δεν αποτελούν στόχευση της συγκεκριμένης δράσης δεν συνιστά συνεπώς παράλειψη στο πλαίσιο
του ΕΠ αλλά ούτε μειώνει τη συμβολή της εν λόγω δράσης σε ωφελούμενους που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού που συνδέονται με τη στόχευση της ΠΕΣΚΕ. Στον
πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών ανά
ηλικιακή κατηγορία.

Πίνακας Γ.3.2. Ηλικιακή κατηγορία των συμμετεχόντων στις δράσεις «Εναρμόνισης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

Επενδυτική
Προτεραιότητα 9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και
με σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης
CO06- Κάτω των 25 ετών

Ηλικία

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΚΑΙ 2018)
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

888

0

888

CO07- Άνω των 54 ετών

44

16

28

CO08 - Άνω των 54 ετών που είναι
άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν
εκπαίδευση
ή
κατάρτιση

23

11

12

ΣΥΝΟΛΟ

955

27

928

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019
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Γ.3.1.3. Συμμετέχοντες ανά εκπαιδευτικό επίπεδο
Στο σύνολο των συμμετεχόντων στη δράση, η πλειοψηφία, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 59%, ( ή
21.747 άτομα) είναι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 4). Ακολουθούν με ποσοστό 28% (ή 10.509 άτομα) οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8), ενώ ένα αρκετά χαμηλότερο ποσοστό 13% (4.672 άτομα) είναι
απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με δεδομένο ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην δράση είναι γυναίκες μητέρες και άνεργες (ή
ανήκουν σε κάποια άλλη ευπαθή κοινωνική ομάδα, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, νοικοκυριά με
εισόδημα κάτων του ορίου της φτώχειας, κ.ο.κ) αυτό μεταφράζεται σε ένα υψηλό εκπαιδευτικό
επίπεδο για την πλειοψηφία του ευάλωτου πληθυσμού που συμμετέχει και επωφελείται από τη
δράση. Παράλληλα, επωφελείται και ο πλέον ευαίσθητος πληθυσμός των γυναικών που είναι
μητέρες άνεργες ή απασχολούμενες με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Στον πίνακα που
ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών ανά
εκπαιδευτικό επίπεδο.

Πίνακας Γ.3.3. Εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στις δράσεις «Εναρμόνισης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017
ΚΑΙ 2018)

9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Μορφωτικό
επίπεδο

CO09 - Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)

4.672

29

4.643

CO10- Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)

21.747

70

21.677

CO11- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8)

10.509

26

10.483

36.928

125

36.803

Σύνολο
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019
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Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα Γ.3.3., όσον αφορά την πλειοψηφία των συμμετεχόντων
στη δράση, που είναι γυναίκες, ποσοστό 59% (ή 21.677 γυναίκες) είναι απόφοιτοι ανώτερης
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 28% (ή 10.483 γυναίκες) είναι απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 13% (ή 4.643 γυναίκες) είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γ.3.1.4. Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα
Στο σύνολο των συμμετεχόντων στη δράση, η πλειοψηφία, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20,4%, (ή
7.584 άτομα, εκ των οποίων οι 7.559 είναι γυναίκες ) είναι άτομα από αγροτικές περιοχές.
Διάγραμμα Γ.3.3 Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα στις δράσεις «Εναρμόνισης οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής» του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020

Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα

CO19 – Άτομα από αγροτικές περιοχές

20,43%

CO18 - Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη
στέγαση

CO17- Άλλα μειονεκτούντα άτομα

0,01%

0,00%

5,40%

34,71%

0,02%

16,67%

0,62%

CO16- Συμμετέχοντες με Αναπηρία

CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής
προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)

52,08%

0,00%

19,53%

33,33%

9,17%

1,07%

33,24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Ακολουθούν με ποσοστό 19,5% (ή 7.253 άτομα, εκ των οποίων οι 7.237 είναι γυναίκες) οι
μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης και οι μειονότητες (περιθωριοποιημένες
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κοινότητες όπως οι Ρομα), ενώ ένα αρκετά χαμηλότερο ποσοστό 5,4% (ή 2.004 άτομα, εκ των
οποίων οι 1.996 γυναίκες) αφορά άλλα μειονεκτούντα άτομα. Τέλος, αμελητέα σχεδόν ποσοστά
αφορούν τις δύο κατηγορίες των συμμετεχόντων με αναπηρία (<1% ή 232 άτομα, όλα γυναίκες) και
των ατόμων που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση (<0,1% ή 5 άτομα). Όσον αφορά όμως τις
κατηγορίες των συμμετεχόντων με αναπηρία, σημειώνεται ότι υλοποιούνται ειδικές δράσεις
εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τα άτομα που φροντίζουν ΑμεΑ.
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών
ανά μειονεκτούσα ομάδα.
Πίνακας Γ.3.4. Μειονεκτούσες ομάδες στις δράσεις «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής» του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ
(AΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΚΑΙ 2018)

9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών
και της δραστήριας συμμετοχής και τη
βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Μειονεκτούσες
ομάδες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες
αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά)
CO16- Συμμετέχοντες με Αναπηρία

7.253

16

7.237

232

0

232

CO17- Άλλα μειονεκτούντα άτομα

2.004

8

1.996

CO18 - Άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση
CO19 – Άτομα από αγροτικές περιοχές

5

0

5

7.584

25

7.559

ΣΥΝΟΛΟ

17.078

49

17.029

ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05)

37.130

48

21.775
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Συμπερασματικά, τόσο οι ομάδες στόχοι της συγκεκριμένης δράσης του ΕΠ ΠΚΜ όσο και τα
ποσοστά συμμετοχής κάθε ομάδας στο πλαίσιο της δράσης,

εκφράζουν ικανοποιητικά τη

στρατηγική στόχευση της ΠΕΣΚΕ υπέρ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Συγκεκριμένα οι
υλοποιούμενες δράσεις συνεισφέρουν και στις τρεις (3) κατηγορίες ωφελούμενων της ΠΕΣΚΕ, ήτοι
στις α) ευάλωτες ομάδες, β) ειδικές ομάδες και γ) λοιπές ομάδες.
Συγκεκριμένα:
•

Όσον αφορά την κατηγορία των ευάλωτων ομάδων, όπως προκύπτει από την έως άνω ανάλυση
επωφελούνται τα άτομα με αναπηρίες.

•

Όσον αφορά την κατηγορία των ειδικών ομάδων, όπως προκύπτει από την έως άνω ανάλυση,
επωφελούνται οι μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των 54 ετών, οι μακροχρόνια
άνεργοι με χαμηλά προσόντα, τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, οι αρχηγοί
μονογονεϊκών οικογενειών, οι μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

•

Όσον αφορά τις λοιπές ομάδες στους ωφελούμενους συγκαταλέγονται τα νοικοκυριά χωρίς
κανένα εργαζόμενο, οι περιθωριοποιημένες κοινότητες (π.χ. Ρομά), οι άστεγοι ή τα άτομα που
έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση, οι φτωχοί εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Τέλος τονίζεται ότι, συνολικά στο πλαίσιο της δράσης επωφελούνται τα άτομα που το ετήσιο
οικογενειακό τους εισόδημά είναι μικρότερο από το οριζόμενο όριο της φτώχειας σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ46.

46

Επί παραδείγματι, στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5180/14-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων
στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2018-2019» ως κατώτατο όριο
χρησιμοποιήθηκε το όριο από την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού όπως αυτό προσδιορίστηκε στην έρευνα
εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2016. Συγκεκριμένα, κάθε ωφελούμενος/η σύμφωνα με την ανωτέρω
πρόσκληση κατανέμεται:
(α) Στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι μεγαλύτερο από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο όριο
της φτώχειας,
(β) στο οικείο ΠΕΠ, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι ίσο ή μικρότερο από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο όριο
της φτώχειας.
Το όριο φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίσθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2016, οριζόταν σε 4.500€ ετησίως και για
μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά: α) 50% για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών, και, β)
30% για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών.
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Γ.3.2. Άμεσα Αποτελέσματα Συμμετεχόντων (Επενδυτική Προτεραιότητα 9i)
Στην παρούσα ενότητα, και σε συνέχεια της περιγραφής του προφίλ των συμμετεχόντων της δράσης
της «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i ανά
φύλο, ηλικία, εργασιακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, και, μειονεκτούσες ομάδες,
παρουσιάζονται οι επιπτώσεις και ειδικότερα τα άμεσα αποτελέσματα μετά τη λήξη συμμετοχής
των ωφελούμενων στην εν λόγω δράση. Η ανάλυση βασίζεται στους σχετικούς δείκτες άμεσου
αποτελέσματος για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία βάσει απογραφικών δελτίων με
χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2018.

Γ.3.2.1. Άμεσα αποτελέσματα συμμετεχόντων στη δράση της «Εναρμόνισης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής»

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα από τα απογραφικά δελτία εξόδου του ΟΠΣ για τη συγκεκριμένη
δράση, με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2018, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί
το σύνολο των αποτελεσμάτων της δράσης εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
της επενδυτικής προτεραιότητας 9i.
Πίνακας Γ.3.5. Άμεσα Αποτελέσματα συμμετεχόντων στη δράσης της «Εναρμόνισης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής»
Κωδ. Δείκτη

Ονομασία δείκτη

Επενδυτική
Προτεραιότητα
9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων
απασχόλησης
Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση /
κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Σύνολο
(αριθμός)

Άνδρες
(αριθμός)

Γυναίκες
(αριθμός)

196

1

195

631

0

631

Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

0

0

0

CR01

CR02

CR03

Συνολικά Έτη
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΚΑΙ 2018)
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Κωδ. Δείκτη

Ονομασία δείκτη

CR04

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης
της
αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους

2.071

7

2.064

CR05

Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση,
που
κατέχουν
θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός
έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

937

5

932

2.135

6

2.129

Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην
αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους
Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

496

2

494

1

0

1

Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

375

1
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CR06

CR07

CR08

CR09

Συνολικά Έτη
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΚΑΙ 2018)

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Γ.3.2.2 Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας
αμέσως μετά τη λήξης της συμμετοχής τους

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/208 οι οικονομικά μη
ενεργοί συμμετέχοντες που δραστηριοποιήθηκαν σε αναζήτηση εργασίας ανήλθαν σε 196 άτομα εκ
των οποίων οι 195 ήταν γυναίκες (μητέρες) και ο ένας (1) ωφελούμενος ήταν άνδρας (πατέρας).
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Το ποσοστό συμμετεχόντων στη δράση δραστηριοποιήθηκε σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχή του47 σε αυτή, ήταν της τάξης του 32% (ή 25% για τους άνδρες και 32% για
τις γυναίκες).
Συνεπώς, ή συμβολή της δράσης της εναρμόνισης ήταν αρκετά σημαντική στο να αναζητήσουν
εργασία οι συμμετέχοντες που κατά την ένταξη του παιδιού τους στη δράση ήταν οικονομικά μη
ενεργοί.

Διάγραμμα Γ.3.4 Συμμετέχοντες (οικονομικά μη ενεργοί) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους.

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

47

«αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» θεωρείται το διάστημα αμέσως μετά την ημερομηνία εξόδου του
συμμετέχοντα από την πράξη έως μέγιστο τέσσερις (4) εβδομάδες μετά. Τα δεδομένα αφορούν την κατάσταση των
συμμετεχόντων μετά την λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη όποτε και αν αυτή συμβεί (ολοκλήρωση ή
αποχώρηση/εγκατάλειψη).
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Γ.3.2.2 Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
Με βάση το δελτίο ταυτότητας ο δείκτης αποτυπώνει τα άτομα που έχουν συμμετάσχει σε πράξη
ΕΚΤ και που για πρώτη φορά βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση (τυπική εκπαίδευση, δια βίου
μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση κλπ) αμέσως μετά λήξη της
συμμετοχής τους. Ο δείκτης CR02 αποτυπώνει την αλλαγή στην κατάσταση του ατόμου όταν
εξέρχεται από την πράξη του ΕΚΤ σε σχέση με την κατάσταση που βρισκόταν κατά την είσοδό του
στην πράξη. Συνεπώς ο δείκτης μετρά συμμετέχοντες που δεν βρίσκονταν σε εκπαίδευση/κατάρτιση
κατά την είσοδό τους στην πράξη.
Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου 631 ωφελούμενες μητέρες παρακολούθησαν κατάρτιση
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση48.

Γ.3.2.3 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει τα άτομα που συμμετείχαν σε πράξη ΕΚΤ και που απέκτησαν
εξειδίκευση μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη και συνεπώς δεν αφορά τη δράση της
Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (για το λόγο αυτό οι τιμές που λαμβάνει ο
δείκτης στον Πίνακα είναι μηδενικές).

Γ.3.2.4

Συμμετέχοντες

που

κατέχουν

θέση

εργασίας,

συμπεριλαμβανομένης

της

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους
Ο δείκτης CR04 αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς του ατόμου όταν εξέρχεται από
την πράξη του ΕΚΤ σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που είχε όταν εισήλθε στην πράξη. Ο δείκτης
μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί είτε άνεργοι.

48

Στο ποσοστό των ωφελούμενων δεν μπορεί να γίνει αναφορά δεδομένου ότι απαιτείται να υπολογιστούν από τα
απογραφικά δελτία εξόδου των πράξεων οι γυναίκες (και άνδρες) ωφελούμενες/οι που κατά την είσοδό τους στην
πράξη δεν είχαν παρακολουθήσει ξανά εκπαίδευση/κατάρτιση –δεδομένου ότι η πληροφορία αυτή δεν μετράται
από τους Κοινούς Δείκτες Εκροής.
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Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Γ.3.2.1., 2.071 συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν άνεργοι ή οικονομικά
μη ενεργοί βρήκαν απασχόληση, εκ των οποίων οι 2.064 ήταν γυναίκες. Το ποσοστό στο σύνολο των
άνεργων ή οικονομικά μη ενεργών συμμετεχόντων ανήλθε σε 9,22% (ή 13,46% για τους
συμμετέχοντες άνδρες και 9,23% για τις συμμετέχουσες γυναίκες).
Συνεπάγεται λοιπόν ότι η δράση συνέβαλε στο να βρει απασχόληση ένα σχετικά ικανοποιητικό
ποσοστό των συμμετέχοντων που κατά την ένταξη του παιδιού τους στη δράση ήταν άνεργοι/ες ή
οικονομικά μη ενεργοί 9,22% ).

Διάγραμμα Γ.3.5 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
CR04 Συ μμετέχοντες που κατέχου ν θέση εργασίας,
συ μπεριλαμβ αν ομέ ν ης της αυ τοαπασχόλ η σης ,
αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους

9,22%
Γυναίκες
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Άνδρες
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Γ.3.2.5 Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 932 ωφελούμενες μητέρες και 5 ωφελούμενοι
πατέρες που ανήκουν στην κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων δραστηριοποιήθηκαν σε
αναζήτηση εργασίας ή συμμετείχαν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, απόκτησαν εξειδίκευση ή βρήκαν
θέση απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης). Αυτό συνεπάγεται ότι ένα
ποσοστό σχεδόν 10% (21% για τους άνδρες και 9,9% για τις γυναίκες) βελτίωσε τη θέση του ως προς
την αγορά εργασίας (διαδικασίες αναζήτησης, βελτιωμένα προσόντα/ικανότητες, εύρεση
εργασίας). Με δεδομένο ότι οι ωφελούμενοι ανήκουν στις μειονεκτούντες ομάδες του πληθυσμού
το ποσοστό αυτό είναι ενδιαφέρον να συγκριθεί με το αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου των
ωφελούμενων στη δράση.
Ειδικότερα, με βάση την τιμή υλοποίησης του δείκτη αποτελέσματος με κωδικό 10502, οι
ωφελούμενοι «συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη
θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» ανήλθαν σε 11.421 άτομα (εκ των
οποίων οι 11.356 είναι γυναίκες και οι 65 είναι άνδρες).
Αν αναλογιστούμε ότι το σύνολο των ωφελούμενων στη δράση (ήτοι το άθροισμα των δεικτών με
κωδ. CO01, CO03 και CO05) ανήλθε για το ίδιο χρονικό διάστημα σε 37.130 άτομα, συνεπάγεται ότι
το ποσοστό στο σύνολο των συμμετεχόντων που βελτίωσε τη θέση του στην αγορά εργασία ανήλθε
στο 30,7%.
Συμπεραίνεται λοιπόν ότι παρά την πολύ ικανοποιητική υλοποίηση του δείκτη (ι η τιμή στόχος 2023,
που είναι 10.000 συμμετέχοντες έχει ήδη επιτευχθεί), το ποσοστό των μειονεκτούντων ομάδων του
πληθυσμού που επωφελήθηκε (10%) είναι τρεις φορές χαμηλότερο από το ποσοστό στο σύνολο
των ωφελούμενων της δράσης (30,7%).
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Διάγραμμα Γ.3.6. Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/ κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής
του
CR05 Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
τους αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
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Γ.3.2.6

Συμμετέχοντες

που

κατέχουν

θέση

απασχόλησης,

συμπεριλαμβανομένης

της

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

Ο δείκτης CR06 αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς των συμμετεχόντων 6 μήνες μετά
την έξοδό τους από την πράξη ΕΚΤ σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που είχαν όταν εισήλθαν
στην πράξη, δηλαδή συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί
(CO03), είτε άνεργοι (CO01).
Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 2.129 ωφελούμενες μητέρες και 6 ωφελούμενοι
πατέρες που ανήκουν στην κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων και οι οποίοι κατά την έναρξη
της δράσης ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί, κατείχαν θέση απασχόλησης ή
αυτοαπασχόλησης έξι μήνες μετά τη λήξη της δράσης (ήτοι ποσοστό 11,54% στους άνδρες/πατέρες
και 9,51% στις γυναίκες/μητέρες).
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Συνεπώς, η δράση της εναρμόνισης συνέβαλε ώστε ένα ποσοστό σχεδόν 10% των συμμετεχόντων
της δράσης να έχουν απασχόληση, έξι μήνες μετά την λήξη της συμμετοχής τους σε αυτή.

Διάγραμμα Γ.3.7. Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
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Γ.3.2.7 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη
λήξη της συμμετοχής τους
Με το συγκεκριμένο δείκτη CR07 μετρώνται τα άτομα που εισέρχονται στη πράξη του ΕΚΤ ως
απασχολούμενοι (κατά τον ορισμό του κοινού δείκτη εκροών CO05) και που έξι μήνες μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους έχει αλλάξει η εργασιακή τους κατάσταση (προς το καλύτερο) ως προς ένα ή
περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α) Μετακινήθηκαν από επισφαλή σε σταθερή απασχόληση, ή/και,
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β) μετακινήθηκαν από υποαπασχόληση σε πλήρη απασχόληση, ή/και,
γ) μετακινήθηκαν σε θέση εργασίας που απαιτεί υψηλότερες δεξιότητες/ προσόντα / εξειδίκευση,
ή/και,
δ) έλαβαν προαγωγή (received a promotion).
Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 494 ωφελούμενες μητέρες και 2 ωφελούμενοι
πατέρες που εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται κατά την έναρξη της δράσης, βελτίωσαν εντός 6
μηνών από τη λήξη συμμετοχής τους σε αυτή, την κατάσταση τους στην αγορά εργασίας (ήτοι
ποσοστό 2,7% στους άνδρες/πατέρες και 3,4% στις γυναίκες/μητέρες).
Συνεπώς, η δράση της εναρμόνισης συνέβαλε ώστε ένα μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων της τάξης
του 3,4% να βελτιώσει τις συνθήκες απασχόλησής του (π.χ. να μεταβεί από τη μερική απασχόληση
στη πλήρη απασχόληση).

Διάγραμμα Γ.3.8. Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από
τη λήξη της συμμετοχής τους
CR07 Συ μμετέχοντες με βελτιω μένη κατάσταση
στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη
της συμμετοχής τους
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Γ.3.2.8 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, μόλις μία (1) ωφελούμενη μητέρα η οποία
(κατά την είσοδό της στην πράξη) ήταν άνω των 54 ετών κατάφερε να βρει απασχόληση (ή
αυταπασχόληση) 6 μήνες μετά τη λήξης της συμμετοχής της σε αυτή. Με δεδομένη τη χαμηλή
συμμετοχή των ατόμων άνω των 54 ετών στη δράση αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό 3,6% για τις
γυναίκες ωφελούμενες.

Διάγραμμα Γ.3.9 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους.
CR08 Συ μμετ έχο ντ ες άνω τ ω ν 54 ετ ώ ν πο υ κατ έχο υ ν
θέση απασχό λησ ης , συ μπεριλαμ βα νο μ έν ης τ ης
αυ τ ο απασχό λ ησ ης , εντ ό ς έξι μηνώ ν από τ η λήξη τ ης
συ μμετ ο χής τ ο υ ς
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Γ.3.2.9 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
Ο δείκτης CR09, όπως και ο δείκτης CR06 προηγούμενα, αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό
καθεστώς των συμμετεχόντων 6 μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη ΕΚΤ σε σχέση με το
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εργασιακό καθεστώς που είχαν όταν εισήλθαν στην πράξη, δηλαδή συμμετέχοντες που όταν
εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί (CO03), είτε άνεργοι (CO01).
Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 374 ωφελούμενες μητέρες και 1 ωφελούμενος
πατέρας που ανήκουν στην κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων και οι οποίοι κατά την έναρξη
της δράσης ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί, κατείχαν θέση απασχόλησης ή
αυτοαπασχόλησης έξι μήνες μετά τη λήξη της δράσης (ήτοι ποσοστό σχεδόν 4,2% στους
άνδρες/πατέρες και σχεδόν 4% στις γυναίκες/μητέρες).
Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η δράση της εναρμόνισης συνέβαλε ώστε ένα ποσοστό 4% των
μειονεκτούντων συμμετεχόντων της δράσης να έχουν απασχόληση, έξι μήνες μετά την λήξη της
συμμετοχής τους σε αυτή.
Διάγραμμα

Γ.3.10.

Μειονεκτούντες

συμμετέχοντες

που

κατέχουν

θέση

απασχόλησης,

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
CR09 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης,
εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
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Συγκρίνοντας ωστόσο τα αποτελέσματα αυτά με το δείκτη CR06 που αποτυπώνει ακριβώς το ίδιο
αποτέλεσμα αλλά στο σύνολο των συμμετεχόντων της δράσης, προκύπτει ότι το ποσοστό των
μεινεκτούντων συμμετεχόντων που βρήκαν απασχόληση, έξι μήνες μετά τη λήξη της δράσης, είναι
χαμηλότερο κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες.
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Γ.3.3. Προφίλ Συμμετεχόντων (Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii)
Ως αναφέρθηκε προηγούμενα στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii τα διαθέσιμα
απογραφικά στοιχεία (microdata) αφορούν αποκλειστικά τους συμμετέχοντες στις ακόλουθες
δράσεις:
•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (AMEA).

•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (AMEA).

•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 (AMEA).

•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019 (AMEA).

•

Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού "Το

Χαμόγελο του Παιδιού".
•

"ΣΥΝ - Άνθρωπος".

•

Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα

φροντιστών – συνοδών (ΑμεΑ).
Συνοπτικά οι παραπάνω δράσεις αφορούν σε:
 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (ΑΜΕΑ)
Η πράξη αφορά στη διάθεση προς ωφελούμενους (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια
ανηλίκων) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, σε
δημόσιους

και

ιδιωτικούς,

Βρεφικούς,

βρεφονηπιακούς,

Βρεφονηπιακούς

Σταθμούς

Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).
Η πράξη συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων από οικογένειες
με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα
από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους
ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Η διάθεση της
θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher),
που λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική κάθε φορά Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
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Οι ωφελούμενοι εντάσσονται στην Πράξη ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης
κατάστασης στην κατηγορία θέσης
Δ1: παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική στέρηση ή/και κινητική
αναπηρία(ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).
Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται:
• Η παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών σε
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,
• η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και
κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.
Μ.Ε.Α.).

 Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού»
Σκοπός του έργου αφορά την ολιστική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη 100 ατόμων
(ωφελούμενων) που ανήκουν στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, και πιο συγκεκριμένα
σε οικογένειες με παιδιά φυλακισμένων / αποφυλακισμένων γονιών, σε οικογένειες με παιδιά
αστέγων γονέων και οικογένειες με παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε:
• Συμβουλευτική υποστήριξη.
• Προγράμματα επιμόρφωσης.
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

 "ΣΥΝ - Άνθρωπος"
Βασικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη ατόμων αποφυλακισμένων- φυλακισμένων,
αστέγων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική
ένταξη και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
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Στην Κοινωνική Υπηρεσία και το Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων ατόμων και
των οικογενειών τους μπορούν και προσέρχονται:
α) Έγκλειστοι που πρόκειται να αποφυλακιστούν τους επόμενους 6 μήνες.
β) Αποφυλακισμένοι – όσοι έχουν αποφυλακιστεί εντός των τελευταίων 18 μηνών.
γ) Άστεγοι – Όσοι πληρούν τα κριτήρια που έχει ορίσει η FEANTSA στην τυπολογία ETHOS.
δ) Απόλυτα φτωχοί
Στο πλαίσιο του έργου λειτουργούν τα παρακάτω γραφεία και παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:
1. Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης αποφυλακισμένων
Το γραφείο παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
-

Δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης ατόμων που πρόκειται να αποφυλακιστούν, εντός των

σωφρονιστικών καταστημάτων Διαβατών Θεσσαλονίκης, Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής και Νιγρίτας
Ν. Σερρών.
-

Υπηρεσία Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων.

-

Υπηρεσία υποστήριξης οικογενειών κρατουμένων και αποφυλακισμένων – Λειτουργία

Ομάδων υποστήριξης οικογενειών κρατούμενων που πρόκειται να αποφυλακιστούν και
αποφυλακισμένων.
-

Λειτουργία εκπαιδευτικών εργαστηρίων.

-

Υποστήριξη σχετικά με λογιστικά θέματα και ζητήματα φοροτεχνικού χαρακτήρα.

-

Ευαισθητοποίηση κοινού και εργοδοτών/προώθηση ενεργειών ένταξης στην απασχόληση.

Οι προαναφερόμενες δράσεις λειτουργούν σε στενή συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία των
Σωφρονιστικών Καταστημάτων και την Επιτροπή Κοινωνικής Υποστήριξης Αποφυλακισμένων που
συστάθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Υπηρεσία Υποστήριξης αστέγων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων
- Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη αστέγων που εντοπίζονται στον δρόμο, παραπέμπονται από
άλλες υπηρεσίες ή φιλοξενούνται προσωρινά σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.
- Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
- Οργάνωση ενεργειών συλλογής ταξινόμησης και διάθεσης ειδών άμεσης ανάγκης.
- Υποστήριξη σχετικά με λογιστικά θέματα και ζητήματα φοροτεχνικού χαρακτήρα
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- Δυνατότητα συμμετοχής τους σε υπηρεσίες αχρήματων αμοιβαίων συναλλαγών (Τράπεζα
Χρόνου).
- Προώθηση ενεργειών ένταξης στην απασχόληση.
Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες φιλοξενούνται στο χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας
της ΑΡΣΙΣ και πλαισιώνονται με τη στενή συνεργασία ολόκληρου του δικτύου των υπηρεσιών και
των προγραμμάτων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ για ενήλικες και παιδιά.

 Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα
φροντιστών – συνοδών (ΑμεΑ)
Η δράση αφορά την υλοποίηση δύο προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης συνολικά 50 ατόμων
(25 ατόμων το καθένα) που διαβιούν κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας με σκοπό να
απασχοληθούν σε δομές φροντίδας και κοινωνικοποίησης ατόμων με αναπηρία (δομές πρόνοιας,
Σ.Υ.Δ., Φιλοξενία, φροντίδα κατ΄ οίκον, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές εξόδους, εκδρομές,
κατασκηνώσεις, συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, δράσεις χορωδίας, θεατρικής ομάδας και
πολλά άλλα).
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Γ.3.3.1. Συμμετέχοντες και εργασιακή κατάσταση
Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω δράσεις της ΕΠ 9iii ανέρχεται, σε 1.202
ωφελούμενος. Εξ’ αυτών η συντριπτική πλειοψηφία 1.118 ωφελούμενες (ή ποσοστό 93%) είναι
γυναίκες και 84 είναι άνδρες.

Διάγραμμα Γ.3.11. Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ
ΠΚΜ 2014-2020

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019
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Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του συνόλου των ωφελουμένων χρησιμοποιήθηκε το άθροισμα
των κοινών δεικτών εκροής CO01: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων/unemployed, including long-term unemployed, CO03: Οικονομικά μη ενεργά άτομα, και
CO05: Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων. Η υψηλότερη
συμμετοχή των γυναικών είναι αναμενόμενη καθώς αποτελούν την κύρια ομάδα στόχο των
δράσεων. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αποτελεί και ομάδα στόχο της ΠΕΣΚΕ
καθώς απευθύνεται σε άνεργους, μακροχρόνια άνεργους και οικονομικά μη ενεργά άτομα.
Όσον αφορά την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη δράση, που είναι γυναίκες, ποσοστό 36% (ή
405 γυναίκες) είναι άνεργες, 14% (ή 162 γυναίκες) είναι μακροχρόνια άνεργες, 25% (ή 285 γυναίκες)
απασχολούμενες, ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό 38% (ή 428 γυναίκες) είναι οικονομικά μη ενεργά
άτομα και 37% (ή 417 γυναίκες) ανήκουν στην κατηγορία των οικονομικά μη ενεργών ατόμων που
δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση. Τα ποσοστά αυτά είναι εξίσου σημαντικά και μάλιστα
υπερβαίνουν τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών που συνήθως απασχολούνται με την φροντίδα
ατόμων με αναπηρία.

Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των

ωφελούμενων γυναικών και ανδρών ανά εργασιακή κατάσταση.
Πίνακας Γ.3.6. Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020
Κατηγορία

Ονομασία δείκτη

Συνολικά Έτη

Επενδυτική
Προτεραιότητα
9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

Εργασιακή
κατάσταση

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO01 - Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων/unemployed, includinglong-termunemployed

419

14

405

CO02- Μακροχρόνια άνεργοι

168

6

162

CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα

463

35

428

CO04- Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν
εκπαίδευση ή κατάρτιση/inactive, not in educationortraining
CO05Απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων

449

32

417

320

35

285

1.202

84

1.118

ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05)
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019
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Γ.3.3.2. Συμμετέχοντες ανά ηλικιακή κατηγορία
Η πλειοψηφία των ωφελούμενων των δράσεων της ΕΠ 9iii, ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών
(ήτοι ποσοστό 73,3%). Σχεδόν ίσα είναι τα ποσοστά των ατόμων που ανήκουν είτε στη κατηγορία
άνω των 54 ετών είτε στη κατηγορία άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων ή οικονομικών μη ενεργών ατόμων που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση
ή κατάρτιση (τα ποσοστά ανέρχονται σε 25,5% ή 21,9%).
Διάγραμμα Γ.3.12 Ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii, του ΕΠ ΠΚΜ
2014-2020

CO06- Κάτω των 25
ετών
1,2%

CO07- Άνω των 54
ετών
25,5%

Υπόλοιπες Ηλικιακές
Ομάδες
73,3%

CO06- Κάτω των 25 ετών

CO07- Άνω των 54 ετών

Υπόλοιπες Ηλικιακές Ομάδες

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ατόμων που είναι άνω των 54 ετών είναι
ταυτόχρονα άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί και δεν παρακολουθούν κάποια εκπαίδευση ή
κατάρτιση. Πολύ χαμηλά είναι το ποσοστό των συμμετεχόντων που ανήκουν στην ηλικιακή
κατηγορία κάτω των 25 ετών (1,2%). Στην επενδυτική προτεραιότητα 9i, στην δράση της
εναρμόνισης δεν υπήρχε προτεραιότητα ή ειδική στόχευση στις δύο αυτές ηλικιακές κατηγορίες
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πληθυσμού. Ειδικότερα το ποσοστό ωφελούμενων στην ηλικιακή κατηγορία άνω των 54 ετών
ανερχόταν μόλις σε 0,1% των συμμετεχόντων. Αντίθετα στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii, η
συμμετοχή της εν λόγω ηλικιακής κατηγορίας είναι αρκετά μεγαλύτερη, και το ποσοστό ανέρχεται
σε 25,5%. Αυτό οφείλεται ότι αρκετές από τις δράσεις που εξετάζονται απευθύνονται σε άτομα που
έχουν αποκλειστεί από στέγαση, σε φυλακισμένους ή αποφυλακισμένους, σε άτομα που
υποφέρουν από ακραία φτώχεια, τα οποία πολλές φορές ανήκουν σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία.
Πίνακας Γ.3.7 Ηλικιακή κατηγορία των συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020
Κατηγορία

Ονομασία δείκτη

Συνολικά Έτη

Επενδυτική
Προτεραιότητα
9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ηλικία

CO06- Κάτω των 25 ετών

14

3

11

CO07- Άνω των 54 ετών

307

45

262

CO08 - Άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων,
ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση
ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05)

263

32

231

1.202

84

1.118

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019.

Γ.3.3.3. Συμμετέχοντες ανά εκπαιδευτικό επίπεδο
Στο σύνολο των συμμετεχόντων στη δράση, η πλειοψηφία, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 46%, (ή
525 άτομα) είναι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 4).
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Διάγραμμα Γ.3.13 Εκπαιδευτικό επίπεδο συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii, του ΕΠ
ΠΚΜ 2014-2020

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Ακολουθούν με ποσοστό 41,5% (ή 470 άτομα) οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με ένα αρκετά πιο χαμηλότερο ποσοστό 12% (ή 137 άτομα) οι
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8).
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών
ανά εκπαιδευτικό επίπεδο.
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Πίνακας Γ.3.8. Εκπαιδευτικό επίπεδο συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020
Ονομασία δείκτη

Συνολικά Έτη

Επενδυτική Προτεραιότητας 9i - Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO09 - Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2/with primary (ISCED 1)
or lower secondary education (ISCED 2)
CO10- Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)
CO11- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8)

470

42

428

525

26

499

137

9

128

1.132

77

1.055

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα Γ.3.8., όσον αφορά την πλειοψηφία των συμμετεχόντων
στη δράση, που είναι γυναίκες, ποσοστό 47,3 % (ή 499 γυναίκες) είναι απόφοιτοι ανώτερης
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 40,6% (ή 428 γυναίκες) είναι απόφοιτοι
πρωτοβάθμιας ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ποσοστό 12% (ή 128 γυναίκες)
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Γ.3.3.4. Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα
Στο σύνολο των συμμετεχόντων στη δράση, η πλειοψηφία όσον αφορά τους συμμετέχοντες ανά
μειονεκτούσα ομάδα, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,6%, (ή 235 άτομα, εκ των οποίων οι 219 είναι
γυναίκες) είναι άτομα από αγροτικές περιοχές.
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Διάγραμμα Γ.3.14. Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα στις δράσεις της ΕΠ 9iii, του ΕΠ ΠΚΜ 20142020.

Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα

CO19 – Άτομα από αγροτικές περιοχές

19,6%

19,0%

19,6%

8,7%

10,7%

8,5%

CO18 - Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από 0,0%
τη στέγαση

CO17- Άλλα μειονεκτούντα άτομα

CO16- Συμμετέχοντες με Αναπηρία

5,0%

2,4%

5,2%

CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής
προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)

12,8%

9,5%

13,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Ακολουθούν με ποσοστό 12,8% (ή 154 άτομα, εκ των οποίων οι 146 είναι γυναίκες) οι μετανάστες,
συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης και οι μειονότητες (περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως οι
Ρομα), ενώ ένα ακόμη πιο χαμηλό ποσοστό 8,7% (ή 104 άτομα, εκ των οποίων οι 95 γυναίκες) αφορά
άλλα μειονεκτούντα άτομα. Η κατηγορία συμμετέχοντες με αναπηρία ανέρχεται σε ποσοστό 5,0%
(ή 60 άτομα, εκ των οποίων οι 58 είναι γυναίκες). Τέλος, στην κατηγορία των άστεγων ή ατόμων που
έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση δεν υπάρχουν συμμετέχοντες (έως το σημείο αναφοράς
31/12/2018).
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών ανά
μειονεκτούσα ομάδα.
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Πίνακας Γ.3.9. Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020
Ονομασία δείκτη

Συνολικά Έτη

Επενδυτική Προτεραιότητας 9i - Καταπολέμηση
κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής
προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)
CO16- Συμμετέχοντες με Αναπηρία

154

8

146

60

2

58

CO17- Άλλα μειονεκτούντα άτομα

104

9

95

CO18 - Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση
CO19 – Άτομα από αγροτικές περιοχές

0

0

0

235

16

219

ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05)

1.202

84

1.118

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019.

Συμπερασματικά, τόσο οι ομάδες στόχοι της συγκεκριμένης δράσης του ΕΠ ΠΚΜ όσο και τα
ποσοστά συμμετοχής κάθε ομάδας στο πλαίσιο της δράσης, εκφράζουν πολύ ικανοποιητικά τη
στρατηγική στόχευση της ΠΕΣΚΕ υπέρ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Συγκεκριμένα η
επενδυτική προτεραιότητα 9iii μέσω των δράσεων που εξετάζονται συνεισφέρει στις ακόμη πιο
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (σε σύγκριση με την ΕΠ 9i που εξετάστηκε ανωτέρω)
συνεισφέροντας άμεσα και αποτελεσματικά στις πιο ευάλωτες κατηγορίες ωφελούμενων της ΠΕΣΚΕ
όπως αυτές είναι:
-

Η κατηγορία των ευάλωτων ομάδων (Άτομα με αναπηρίες, φυλακισμένοι/ αποφυλακισμένοι,

απαεξαρτημένοι από ουσίες, ανήλικοι παραβάτες).
-

Ειδικές ομάδες όπως άνεργοι άνω των 54 ετών.

-

Λοιπές ομάδες (όπως άστεγοι, άτομα που έχουν αποκλειστεί από την στέγαση, φτωχοί).

Όσον αφορά την κατηγορία των ευάλωτων ομάδων, όπως προκύπτει από την έως άνω ανάλυση
επωφελούνται τα άτομα με αναπηρίες. Όσον αφορά την κατηγορία των ειδικών ομάδων, όπως
προκύπτει ανωτέρω, επωφελούνται οι μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των 54 ετών, οι
μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα, τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, οι
αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Όσον αφορά τις
λοιπές ομάδες στους ωφελούμενους συγκαταλέγονται τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, οι
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περιθωριοποιημένες κοινότητες (π.χ. Ρομά), οι άστεγοι ή τα άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη
στέγαση, οι φτωχοί εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Γ.3.4. Άμεσα Αποτελέσματα Συμμετεχόντων (Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii)

Στην παρούσα ενότητα, και σε συνέχεια της περιγραφής του προφίλ των συμμετεχόντων των
δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii για τις οποίες υπάρχουν απογραφικά στοιχεία ανά
φύλο, ηλικία, εργασιακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, και, μειονεκτούσες ομάδες,
παρουσιάζονται οι επιπτώσεις και ειδικότερα τα άμεσα αποτελέσματα μετά τη λήξη συμμετοχής
των ωφελούμενων στις εν λόγω δράσεις. Η ανάλυση βασίζεται στους σχετικούς δείκτες άμεσου
αποτελέσματος για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία βάσει απογραφικών δελτίων με
χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2018.
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα από τα απογραφικά δελτία εξόδου του ΟΠΣ για τη συγκεκριμένη
δράση, με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2018, το σύνολο των αποτελεσμάτων της δράσης
της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής της επενδυτικής προτεραιότητας 9i
παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Γ.3.10. Άμεσα Αποτελέσματα συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii
Κωδ. Δείκτη

Ονομασία δείκτη

Συνολικά Έτη
(Έτη 2015, 2016, 2017 & 2018)

Επ.Προτ. 9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων ευκαιριών
Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

64

8

56

CR02

Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση /
κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

6

0

6

CR03

Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

25

9

16

CR01
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CR04

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη συμμετοχής τους

49

5

44

CR05

Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση
εργασίας,
που
συμμετέχουν
σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
τους αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

60

8

52

CR06

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

58

7

51

CR07

Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά
εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής
τους

6

0

6

CR08

Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

18

7

11

CR09

Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

16

2

14

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019.
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Γ.3.4.1 Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας
αμέσως μετά τη λήξης της συμμετοχής τους

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/208 οι οικονομικά μη
ενεργοί συμμετέχοντες που δραστηριοποιήθηκαν σε αναζήτηση εργασίας ανήλθαν σε 64 άτομα εκ
των οποίων οι 56 ήταν γυναίκες και οι οκτώ (8) ωφελούμενοι ήταν άνδρες.
Συνεπώς το ποσοστό συμμετεχόντων στη δράση που δραστηριοποιήθηκε σε αναζήτηση εργασίας
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχή του ανήλθε στο 13,82%.

Διάγραμμα Γ.3.15 Συμμετέχοντες (οικονομικά μη ενεργοί) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση
εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους.
CR01 Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Σύνολο
25,00%

Άνδρες

Γυναίκες

22,86%

20,00%

15,00%

13,08%

13,82%

10,00%

5,00%

0,00%
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019
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Γ.3.4.2 Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, με βάση το δελτίο ταυτότητας ο δείκτης
αποτυπώνει τα άτομα που έχουν συμμετάσχει σε πράξη ΕΚΤ και που για πρώτη φορά βρίσκονται σε
εκπαίδευση ή κατάρτιση (τυπική εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση,
ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση κλπ) αμέσως μετά λήξη της συμμετοχής τους. Ειδικότερα ο δείκτης
CR02 αποτυπώνει την αλλαγή στην κατάσταση του ατόμου όταν εξέρχεται από την πράξη του ΕΚΤ
σε σχέση με την κατάσταση που βρισκόταν κατά την είσοδό του στην πράξη. Συνεπώς ο δείκτης
μετρά συμμετέχοντες που δεν βρίσκονταν σε εκπαίδευση/κατάρτιση κατά την είσοδό τους στην
πράξη.
Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου 6 ωφελούμενες μητέρες παρακολούθησαν κατάρτιση μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
(ΑμεΑ).

Γ.3.4.3 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει τα άτομα που συμμετείχαν σε πράξη ΕΚΤ και που απέκτησαν
εξειδίκευση μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη. Ειδικότερα αφορά τη δράση της ΕΠ 9iii
με τίτλο «Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην
ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ» κατά την οποία 25 συμμετέχοντες της δράσης έχουν
αποκτήσει εξειδίκευση49 μετά το πέρας συμμετοχής τους στη δράση. Η τιμή στόχος της δράσης είναι
50 συμμετέχοντες, και η δράση έχει ημ/νία ολοκλήρωσης στα τέλη του 2019.

49

Με βάση το δελτίο ταυτότητας του δείκτη εξειδίκευση (ο αγγλικός όρος είναι «qualification») σημαίνει “ένα
τυπικό αποτέλεσμα (formal outcome) που προέρχεται από μια διαδικασία πιστοποίησης (assessment and
validation process) στο πλαίσιο της οποίας προσδιορίζεται από αρμόδιο φορέα (competent body) ότι το άτομο έχει
αποκτήσει μαθησιακές δεξιότητες με συγκεκριμένα κριτήρια (learning outcomes to given standards).
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Γ.3.4.4

Συμμετέχοντες

που

κατέχουν

θέση

εργασίας,

συμπεριλαμβανομένης

της

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, ο δείκτης CR04 αποτυπώνει την αλλαγή στο
εργασιακό καθεστώς του ατόμου όταν εξέρχεται από την πράξη του ΕΚΤ σε σχέση με το εργασιακό
καθεστώς που είχε όταν εισήλθε στην πράξη. Ο δείκτης μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν
στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί είτε άνεργοι.
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Γ.3.4., 49 συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη
ενεργοί βρήκαν απασχόληση, εκ των οποίων οι 44 ήταν γυναίκες. Το ποσοστό στο σύνολο των
άνεργων ή οικονομικά μη ενεργών συμμετεχόντων ανήλθε σε 5,56% (10,2% για τους συμμετέχοντες
άνδρες και 5,28% για τις συμμετέχουσες γυναίκες).
Συνεπάγεται λοιπόν ότι η δράση συνέβαλε στο να βρει απασχόληση ένα σχετικά μικρό ποσοστό των
συμμετέχοντων που κατά την ένταξη του παιδιού τους στη δράση ήταν άνεργοι/ες ή οικονομικά μη
ενεργοί. Σημειώνεται επίσης ότι σε σύγκριση με την ΕΠ 9i το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν μειωμένο
κατά το ήμισυ.
Διάγραμμα Γ.3.16. Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
CR04 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη συμμετοχής τους
Σύνολο
12,00%

Άνδρες

Γυναίκες

10,20%

10,00%
8,00%

5,56%

5,28%

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019
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Γ.3.4.5 Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 52 ωφελούμενες και 8 ωφελούμενοι που
ανήκουν στην κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων δραστηριοποιήθηκαν σε αναζήτηση εργασίας
ή συμμετείχαν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, απόκτησαν εξειδίκευση ή βρήκαν θέση απασχόλησης
(συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης). Αυτό συνεπάγεται ότι ένα ποσοστό σχεδόν 19%
(42,1% για τους άνδρες και 17,4% για τις γυναίκες) βελτίωσε τη θέση του ως προς την αγορά
εργασίας (διαδικασίες αναζήτησης, βελτιωμένα προσόντα/ικανότητες, εύρεση εργασίας).
Συγκρινόμενο το ποσοστό αυτό (19%) με το αντίστοιχο της δράσεων της Εναρμόνισης
Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής, της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, είναι σχεδόν το
διπλάσιο, που σημαίνει ότι οι δράσεις της ΕΠ 9iii συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στη βελτίωση της
θέσης των μειονεκτούντων ατόμων, που είναι και η κύρια ομάδα στόχος της, για την καταπολέμηση
κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών. Με δεδομένο ότι οι ωφελούμενοι
ανήκουν στις μειονεκτούντες ομάδες του πληθυσμού το ποσοστό αυτό είναι ενδιαφέρον επίσης να
συγκριθεί με το αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου των ωφελούμενων στη δράση. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι το ποσοστό 19% είναι αυξημένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο
ποσοστό της ΕΠ 9i (10%), ουσιαστικά παραμένει χαμηλότερο από το ποσοστό στο σύνολο των
συμμετεχόντων που ανέρχεται στο 30,7%.
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Διάγραμμα Γ.3.17. Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/ κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής
του
CR05 Μ ειο νεκτ ο ύ ντ α άτ ο μα πο υ
δραστ ηριο πο ιο ύ ντ αι σε αναζήτ ηση εργασίας,
πο υ συ μμετ έχο υ ν σε εκπαίδευ ση/ κατ άρτ ι σ η , πο υ
απο κτ ο ύ ν εξειδίκευ ση, πο υ κατ έχο υ ν θέση
απασχό λη ση ς, συ μπεριλαμβ ανο μέ νης τ ης
αυ τ ο απασχό λ ησ ης , αμέσω ς μετ ά τ η λήξη τ ης
συ μμετοχής του ς
50,00%

42,11%

40,00%

30,00%

18,87%

17,39%

20,00%
10,00%

0,00%
Σύνολο

Άνδρες
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες
Γυναίκες

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

Γ.3.4.6

Συμμετέχοντες

που

κατέχουν

θέση

απασχόλησης,

συμπεριλαμβανομένης

της

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

Ο δείκτης CR06, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, αποτυπώνει την αλλαγή στο
εργασιακό καθεστώς των συμμετεχόντων 6 μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη ΕΚΤ σε σχέση
με το εργασιακό καθεστώς που είχαν όταν εισήλθαν στην πράξη, δηλαδή συμμετέχοντες που όταν
εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί (CO03), είτε άνεργοι (CO01).
Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 51 ωφελούμενες και 7 ωφελούμενοι οι οποίοι
κατά την έναρξη της δράσης ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί, έξι μήνες μετά τη λήξη της
δράσης κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης (ήτοι ποσοστό 6,1% στις γυναίκες, 14,3%
στους άνδρες και 6,6% στο σύνολο).
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Συνεπώς, οι συγκεκριμένες δράσεις της ΕΠ 9iii, συνέβαλαν ώστε ένα σχετικά μικρό ποσοστό της
τάξης του 6,6% των συμμετεχόντων των δράσεων να έχουν απασχόληση, έξι μήνες μετά την λήξη της
συμμετοχής τους σε αυτή.

Διάγραμμα Γ.3.18 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
CR 06 Συ μμετ έχο ντ ες πο υ κατ έχο υ ν θέση
απασχό λη ση ς, συ μπεριλαμβ ανο μέ νης τ ης
αυ τ ο απασχό λ ησ ης , εντ ό ς έξι μηνώ ν από τ η
λήξη τ ης συ μμετ ο χής τ ο υ ς
14,29%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%

6,58%

6,12%

8,00%
6,00%
4,00%

2,00%
0,00%
Σύνολο
Σύνολο

Άνδρες
Άνδρες

Γυναίκες
Γυναίκες
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Γ.3.4.7 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη
λήξη της συμμετοχής τους
Με το συγκεκριμένο δείκτη CR07 μετρώνται τα άτομα που εισέρχονται στη πράξη του ΕΚΤ ως
απασχολούμενοι (κατά τον ορισμό του κοινού δείκτη εκροών CO05) και που έξι μήνες μετά τη λήξη
της συμμετοχής τους έχει αλλάξει η εργασιακή τους κατάσταση (προς το καλύτερο) ως προς ένα ή
περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α) Μετακινήθηκαν από επισφαλή σε σταθερή απασχόληση, ή/και,
β) μετακινήθηκαν από υποαπασχόληση σε πλήρη απασχόληση, ή/και,
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γ) μετακινήθηκαν σε θέση εργασίας που απαιτεί υψηλότερες δεξιότητες/ προσόντα / εξειδίκευση,
ή/και,
δ) έλαβαν προαγωγή (received a promotion).
Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 6 ωφελούμενες (κανένας ωφελούμενος) που
εργάζονταν ή αυτοαπασχολούνταν κατά την έναρξη της δράσης, βελτίωσαν εντός 6 μηνών από τη
λήξη συμμετοχής τους σε αυτή, την κατάσταση τους στην αγορά εργασίας (ποσοστό 0% για τους
άνδρες και 2,1% στις γυναίκες).
Συνεπώς, οι συγκεκριμένες δράσεις της ΕΠ 9iii είχαν πολύ μικρή συμβολή στη βελτίωση των
συνθηκών απασχόλησης των γυναικών ωφελούμενων και μηδενική συμβολή για τους άνδρες.

Διάγραμμα Γ.3.19. Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών
από τη λήξη της συμμετοχής τους
CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην
αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους
2,50%
2,00%

2,11%
1,88%

1,50%
1,00%

0,00%

0,50%
0,00%
ΣΎΝΟΛΟ
Σύνολο

ΆΝΔΡΕΣ
Άνδρες

ΓΥΝΑΊΚΕΣ
Γυναίκες
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Γ.3.4.8 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 11 ωφελούμενες γυναίκες και 7 άνδρες, οι
οποίοι κατά την είσοδό της στην πράξη ήταν άνω των 54 ετών, κατάφεραν να βρουν απασχόληση
(ή αυταπασχόληση) 6 μήνες μετά τη λήξης της συμμετοχής τους σε αυτή. Αυτό μεταφράζεται σε
ποσοστό 4,2% για τις γυναίκες ωφελούμενες και 15,6% για τους άνδρες ωγελούμενους, ενώ το
συνολικό ποσοστό προσεγγίζει το 6%.

Διάγραμμα Γ.3.20 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους.
CR08 Συ μμετ έχο ντ ες άνω τ ω ν 54 ετ ώ ν πο υ
κατ έχο υ ν θέση απασχό λη ση ς,
συ μπεριλαμβ αν ομέ ν ης της
αυ τ ο απασχό λ ησ ης , εντ ό ς έξι μηνώ ν από τ η
λήξη τ ης συ μμετ ο χής τ ο υ ς
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

15,56%

5,86%
4,20%

Σύνολο

Άνδρες
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες
Γυναίκες
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Γ.3.4.9 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
Ο δείκτης CR09, όπως και ο δείκτης CR06 προηγούμενα, αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό
καθεστώς των συμμετεχόντων 6 μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη ΕΚΤ σε σχέση με το
εργασιακό καθεστώς που είχαν όταν εισήλθαν στην πράξη, δηλαδή συμμετέχοντες που όταν
εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί (CO03), είτε άνεργοι (CO01).
Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 14 ωφελούμενες γυναίκες και 2 ωφελούμενοι
άνδρες που ανήκουν στην κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων και οι οποίοι κατά την έναρξη της
δράσης ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί, κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης
έξι μήνες μετά τη λήξη της δράσης (ήτοι ποσοστό σχεδόν 6% στους άνδρες και 3% στις γυναίκες).
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η δράση της εναρμόνισης συνέβαλε ώστε ένα ποσοστό 3% των
μειονεκτούντων συμμετεχόντων της δράσης να έχουν απασχόληση, έξι μήνες μετά την λήξη της
συμμετοχής τους σε αυτή. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το μισό του αντίστοιχου ποσοστού
στον γενικό πληθυσμό της δράσης (ποσοστό 6,6%, δείκτης CR06).
Διάγραμμα

Γ.3.21

Μειονεκτούντες

συμμετέχοντες

που

κατέχουν

θέση

απασχόλησης,

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους.

CR09 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν
θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

5,71%

2,89%

Σύνολο

2,70%

Άνδρες

Γυναίκες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ EΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ
1η Έρευνα σε ΟΤΑ Α βαθμού – Δήμοι
Α/Α

Δήμος

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Αλεξάνδρειας
Βέροιας
Νάουσας
Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Βόλβης
Δέλτα
Θερμαϊκού
Θέρμης
Θεσσαλονίκης
Καλαμαριάς
Κορδελιού – Ευόσμου
Λαγκαδά
Νεάπολης – Συκεών
Παύλου Μελά
Πυλαίας Χορτιάτη
Χαλκηδόνας
Ωραιοκάστρου
Κιλκίς
Παιονίας
Αλμωπίας
Έδεσσας
Σκύδρας
Πέλλας
Δίου – Ολύμπου
Κατερίνης
Πύδνας – Κολινδρού
Αμφίπολης
Βισαλτίας
Εμμανουήλ Παππά
Ηράκλειας
Σερρών
Σιντίκης
Αριστοτέλη
Κασσάνδρας
Νέας Προποντίδας
Δήμος Πολυγύρου

Ημερομηνία αποστολής
ερωτηματολογίου
05/02/2020
29/01/2020
05/02/2020
12/02/2020
30/01/2020
06/02/2020
24/01/2020
05/02/2020
30/01/2020
05/02/2020
06/02/2020
05/02/2020
07/02/2020
29/01/2020
31/01/2020
05/02/2020
29/01/2020
24/01/2020
06/02/2020
31/01/2020
31/01/2020
24/01/2020
29/01/2020
30/01/2020
10/02/2020
24/01/2020
10/02/2020
29/01/2020
24/01/2020
03/02/2020
31/01/2020
20/01/2020
29/01/2020
06/02/2020
07/02/2020
10/01/2020
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37
38

Δήμος Σιθωνίας
Νέας Ζίχνης 50

29/01/2020
19/11/2020

2η Έρευνα σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και στις Ιερές Μητροπόλεις της ΠΚΜ

Α/Α

Φορέας

1
2

ΜΚΟ PRAXIS
Κέντρο Αποκατάστασης, Κοινωνικής Στήριξης και
Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ «Ο Σωτήρ»
Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»
Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (ΕΣΒΕ)
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με
Αυτισμό ΠΕ Σερρών «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»
Ορφανοτροφείο «Η ΜΕΛΙΣΣΑ»
Σύλλογος Προστασίας Παιδιών «ΒΕΝΙΑΜΙΝ»
Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας
«Πρωτοβουλία για το Παιδί»
ABBAHOUSE Thessaloniki «Το Σπίτι του Πατέρα»
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των αποφοίτων
μαθητών της ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς «Η Αρμονία»
Σωματείο Ειδικής Αγωγής και Προστασίας ΑμεΑ «Η
ΖΩΗ»
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Σωσσίδειο
Γηροκομείο Βέροιας»
Κέντρο Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου
Βέροιας
Φ.Σ. «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης»
Παιδικά χωριά SOS Ελλάδος
Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας
Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς
Ιερά Μητρόπολής Θεσσαλονίκης

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ημερομηνία αποστολής
ερωτηματολογίου
13/02/2020
21/01/2020
24/01/2020
29/01/2020
30/01/2020
24/01/2020
23/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
05/02/2020
23/01/2020
31/01/2020
14/11/2019
15/11/2019
20/11/2019
20/01/2020
24/01/2020
13/12/2019

50

Έρευνα Νοεμβρίου 2019, ο Δήμος Νέας Ζίχνης δεν συμμετείχε στην Έρευνα Ιανουαρίου 2020 – Ερωτηματολόγιο
Παράρτημα IV.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΑΕΔ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Δελτία ΟΑΕΔ Δεκέμβριος 2018 – Σύνολο Πληθυσμού
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Σύνολο:
ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Σύνολο:
ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Σύνολο:
Σύνολο ΠΚΜ

Άνεργοι >=12 μήνες
1350
2944
1268
5562
5753
416
2450
3249
1893
22444
4863
9458
2266
6253
8958
2384
1301
1670
73358
2854
1536
4390
1035
1274
2927
685
5921
605
4756
449
5810
146
606
367
522
159
3965
942
6707
583
373
1265
563
273
3057
104805

Άνεργοι < 12 μήνες Σύνολο Ανέργων
1850
3200
3345
6289
1485
2753
6680
12242
3079
8832
688
1104
2174
4624
2085
5334
1535
3428
12609
35053
3527
8390
4814
14272
1549
3815
3462
9715
4658
13616
1173
3557
1230
2531
1179
2849
43762
117120
1974
4828
981
2517
2955
7345
1202
2237
1053
2327
3682
6609
1193
1878
7130
13051
1389
1994
4814
9570
466
915
6669
12479
173
319
514
1120
414
781
886
1408
220
379
3766
7731
752
1694
6725
13432
1125
1708
2536
2909
2567
3832
720
1283
864
1137
7812
10869
81733

186538

Πηγή: ΟΑΕΔ 2020
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Δελτία ΟΑΕΔ Δεκέμβριος 2018 – Γυναίκες
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Σύνολο:
ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Σύνολο:
ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σύνολο:
Σύνολο ΠΚΜ

Άνεργοι >=12 μήνες
831
2017
778
3626
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
3858
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
263
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
1693
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
2184
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
1354
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14599
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
3379
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
6910
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
1552
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
4299
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
6302
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1706
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
904
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
1216
50219
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
1967
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
1064
3031
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
664
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
862
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
1868
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
443
3837
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
384
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3152
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
268
3804
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
75
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
384
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
228
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
308
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
107
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
2726
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
558
4386
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
487
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
207
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
799
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
374
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
154
2021
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

70924

Άνεργοι < 12 μήνες
913
1804
780
3497
1727
351
1216
1179
938
7035
2086
2844
829
1972
2646
683
676
696
24878
1186
488
1674
639
589
2018
665
3911
804
2787
244
3835
90
241
232
400
116
2038
394
3511
625
1465
1528
420
460
4498

Σύνολο Ανέργων
1744
3821
1558
7123
5585
614
2909
3363
2292
21634
5465
9754
2381
6271
8948
2389
1580
1912
75097
3153
1552
4705
1303
1451
3886
1108
7748
1188
5939
512
7639
165
625
460
708
223
4764
952
7897
1112
1672
2327
794
614
6519

45804

116728
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Δελτία ΟΑΕΔ Δεκέμβριος 2018 – Άνδρες
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Σύνολο:
ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Σύνολο:
ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σύνολο:
Σύνολο ΠΚΜ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Άνεργοι >=12 μήνες
519
927
490
1936
1895
153
757
1065
539
7845
1484
2548
714
1954
2656
678
397
454
23139
887
472
1359
371
412
1059
242
2084
221
1604
181
2006
71
222
139
214
52
1239
384
2321
96
166
466
189
119
1036
33881

Άνεργοι < 12 μήνες Σύνολο Ανέργων
937
1456
1541
2468
705
1195
3183
5119
1352
3247
337
490
958
1715
906
1971
597
1136
5574
13419
1441
2925
1970
4518
720
1434
1490
3444
2012
4668
490
1168
554
951
483
937
18884
42023
788
1675
493
965
1281
2640
563
934
464
876
1664
2723
528
770
3219
5303
585
806
2027
3631
222
403
2834
4840
83
154
273
495
182
321
486
700
104
156
1728
2967
358
742
3214
5535
500
596
1071
1237
1039
1505
300
489
404
523
3314
4350
35929

69810
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Δελτία ΟΑΕΔ Δεκέμβριος 2018 – 15 ως 19 ετών
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Σύνολο:
ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Σύνολο:
ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σύνολο:
Σύνολο ΠΚΜ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Άνεργοι >=12 μήνες
8
10
3
21
11
1
8
4
3
27
2
14
4
12
12
2
0
4
104
3
3
6
1
2
8
0
11
2
4
0
6
0
1
2
2
0
2
1
8
1
0
1
2
0
4
160

Άνεργοι < 12 μήνες Σύνολο Ανέργων
49
57
62
72
29
32
140
161
85
96
14
15
60
68
52
56
36
39
125
152
48
50
98
112
31
35
42
54
91
103
7
9
13
13
18
22
720
824
47
50
23
26
70
76
26
27
18
20
77
85
23
23
144
155
13
15
59
63
11
11
83
89
1
1
16
17
4
6
27
29
2
2
49
51
10
11
109
117
15
16
34
34
32
33
22
24
27
27
130
134
1396

1556
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Δελτία ΟΑΕΔ Δεκέμβριος 2018 – 20 ως 24 ετών
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Σύνολο:
ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Σύνολο:
ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σύνολο:
Σύνολο ΠΚΜ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Άνεργοι >=12 μήνες
101
122
61
284
202
18
127
69
39
443
110
263
69
143
235
39
53
45
1855
95
81
176
93
52
141
45
331
25
159
18
202
9
28
19
38
7
132
36
269
21
10
47
34
25
137

Άνεργοι < 12 μήνες
277
381
201
859
380
98
299
231
158
1414
342
581
241
426
558
116
173
147
5164
251
153
404
175
145
447
178
945
157
527
53
737
19
86
56
158
32
467
112
930
115
238
267
159
138
917

Σύνολο Ανέργων
378
503
262
1143
582
116
426
300
197
1857
452
844
310
569
793
155
226
192
7019
346
234
580
268
197
588
223
1276
182
686
71
939
28
114
75
196
39
599
148
1199
136
248
314
193
163
1054

3254

9956

13210
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Δελτία ΟΑΕΔ Δεκέμβριος 2018 – 25 ως 29 ετών
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Σύνολο:
ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Σύνολο:
ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σύνολο:
Σύνολο ΠΚΜ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Άνεργοι >=12 μήνες
203
281
145
629
351
48
233
169
110
1509
279
541
178
382
524
170
124
103
4721
199
127
326
223
142
325
103
793
79
425
48
552
12
72
32
72
28
343
98
657
62
19
88
70
31
270

Άνεργοι < 12 μήνες
229
406
213
848
461
88
295
266
209
2141
512
719
191
495
617
179
185
164
6522
269
135
404
218
141
498
140
997
149
643
58
850
19
72
49
117
25
541
96
919
140
271
304
95
107
917

Σύνολο Ανέργων
432
687
358
1477
812
136
528
435
319
3650
791
1260
369
877
1141
349
309
267
11243
468
262
730
441
283
823
243
1790
228
1068
106
1402
31
144
81
189
53
884
194
1576
202
290
392
165
138
1187

7948

11457

19405
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Δελτία ΟΑΕΔ Δεκέμβριος 2018 – 30 ως 44
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Σύνολο:
ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Σύνολο:
ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σύνολο:
Σύνολο ΠΚΜ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Άνεργοι >=12 μήνες
529
1136
476
2141
1643
152
932
1004
759
7178
1702
3279
779
1965
2964
893
511
625
24386
985
537
1522
356
512
1089
251
2208
220
1648
164
2032
52
191
132
157
48
1531
332
2443
244
109
420
196
93
1062

Άνεργοι < 12 μήνες
617
1234
545
2396
1158
251
808
722
577
4592
1358
1904
516
1214
1633
460
404
441
16038
725
336
1061
372
376
1319
393
2460
587
1824
168
2579
62
163
148
266
71
1296
250
2256
407
986
912
242
340
2887

Σύνολο Ανέργων
1146
2370
1021
4537
2801
403
1740
1726
1336
11770
3060
5183
1295
3179
4597
1353
915
1066
40424
1710
873
2583
728
888
2408
644
4668
807
3472
332
4611
114
354
280
423
119
2827
582
4699
651
1095
1332
438
433
3949

35794

29677

65471
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Δελτία ΟΑΕΔ Δεκέμβριος 2018 – 45 ως 54
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Σύνολο:
ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Σύνολο:
ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σύνολο:
Σύνολο ΠΚΜ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Άνεργοι >=12 μήνες
293
683
298
1274
1431
101
601
986
571
6118
1431
2635
661
1832
2597
726
353
472
20515
753
413
1166
176
296
640
132
1244
138
1181
102
1421
30
147
92
109
39
968
225
1610
133
98
280
132
61
704

Άνεργοι < 12 μήνες
423
740
321
1484
551
150
451
482
363
2527
774
960
345
761
1067
261
291
261
9244
352
193
545
238
215
744
265
1462
325
1062
99
1486
42
102
93
149
50
816
161
1413
296
620
628
138
153
1835

Σύνολο Ανέργων
716
1423
619
2758
1982
251
1052
1468
934
8645
2205
3595
1006
2593
3664
987
644
733
29759
1105
606
1711
414
511
1384
397
2706
463
2243
201
2907
72
249
185
258
89
1784
386
3023
429
718
908
270
214
2539

27934

17469

45403
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Δελτία ΟΑΕΔ Δεκέμβριος 2018 – 55 ως 64
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Σύνολο:
ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Σύνολο:
ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σύνολο:
Σύνολο ΠΚΜ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Άνεργοι >=12 μήνες
177
618
246
1041
1647
87
472
836
344
5779
1127
2231
505
1565
2186
474
229
374
17856
652
332
984
162
232
588
129
1111
121
1108
98
1327
40
140
75
120
28
840
205
1448
103
104
318
107
49
681
24448

Άνεργοι < 12 μήνες Σύνολο Ανέργων
232
409
466
1084
164
410
862
1903
380
2027
79
166
232
704
296
1132
181
525
1560
7339
446
1573
497
2728
200
705
455
2020
626
2812
135
609
151
380
136
510
5374
23230
292
944
127
459
419
1403
160
322
144
376
534
1122
173
302
1011
2122
145
266
615
1723
66
164
826
2153
22
62
71
211
60
135
145
265
34
62
535
1375
109
314
976
2424
147
250
326
430
354
672
56
163
93
142
976
1657
10444

34892
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Δελτία ΟΑΕΔ Δεκέμβριος 2018 – 65 και άνω
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Σύνολο:
ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Σύνολο:
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Σύνολο:
ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σύνολο:
Σύνολο ΠΚΜ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Άνεργοι >=12 μήνες
39
94
39
172
468
9
77
181
67
1390
212
495
70
354
440
80
31
47
3921
167
43
210
24
38
136
25
223
20
231
19
270
3
27
15
24
9
149
45
272
19
33
111
22
14
199
5267

Άνεργοι < 12 μήνες Σύνολο Ανέργων
23
62
56
150
12
51
91
263
64
532
8
17
29
106
36
217
11
78
250
1640
47
259
55
550
25
95
69
423
66
506
15
95
13
44
12
59
700
4621
38
205
14
57
52
262
13
37
14
52
63
199
21
46
111
334
13
33
84
315
11
30
108
378
8
11
4
31
4
19
24
48
6
15
62
211
14
59
122
394
5
24
61
94
70
181
8
30
6
20
150
349
1334

6601

409

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ ΠΚΜ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΣΚΕ

9α

9α

51

Τίτλος Επενδυτικής

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και
στις κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή
και τοπική ανάπτυξη, μείωση των
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση
στον τομέα της υγείας και προώθηση
της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση
της πρόσβασης σε υπηρεσίες
κοινωνικού, πολιτιστικού και
ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη
μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε
υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και
στις κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή
και τοπική ανάπτυξη, μείωση των
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση
στον τομέα της υγείας και προώθηση
της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση
της πρόσβασης σε υπηρεσίες
κοινωνικού, πολιτιστικού και
ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη
μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε
υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

05501

Δυναμικότητα των υποδομών
κοινωνικής φροντίδας που
ενισχύονται (πρόσθετος
δείκτης)

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

Επίτευξη
(Ποσοστό %)

Ε

-

Αριθμός

1.200.00
0,0

1.059.389,0
(88,3%)

Μέτρο πολιτικής 1:
Αναβάθμιση και Βελτίωση
της Λειτουργίας Δομών και
Υποδομών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας

Ε

-

Αριθμός

2.43351

117

Μέτρο πολιτικής 18:
Αναβάθμιση και υποστήριξη
στη λειτουργία δομών και
υπηρεσιών για άτομα με
αναπηρία
Μέτρο πολιτικής 20: Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων

Είδος Δείκτη
Ε(Εκροής)
Α(Αποτελέσματ
ος)

Κωδ.

Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

Αναφέρεται σε τιμή εντάξεων, βάσει της αναφοράς ΟΠΣ των δελτίων επίτευξης, με στοιχεία έως 31/12/2018.

410

Τίτλος Επενδυτικής

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και
στις κοινωνικές υποδομές που
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή
και τοπική ανάπτυξη, μείωση των
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση
στον τομέα της υγείας και προώθηση
της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση
της πρόσβασης σε υπηρεσίες
κοινωνικού, πολιτιστικού και
ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη
μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε
υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας
Παροχή στήριξης για κοινωνικές
επιχειρήσεις

Τ1350

Δυναμικότητα που προκύπτει
από βελτιωμένες υποδομές
υγείας

Α

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

9c

Παροχή στήριξης για κοινωνικές
επιχειρήσεις

CO05

9c

Παροχή στήριξης για κοινωνικές
επιχειρήσεις

9c

Παροχή στήριξης για κοινωνικές
επιχειρήσεις

9α

9c

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

Επίτευξη
(Ποσοστό %)

6.791,0
0

Αριθμός

6.901,0

6.22752
(90,2%)

Ε

Αριθμός

11,0

0
(0%)

Μέτρο Πολιτικής 10:
Υποστήριξη της ανάπτυξης
του τομέα της κοινωνικής
οικονομίας

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός νέων επιχειρήσεων
που λαμβάνουν στήριξη

Ε

Αριθμός

6

0
(0%)

Μέτρο Πολιτικής 10:
Υποστήριξη της ανάπτυξης
του τομέα της κοινωνικής
οικονομίας

CO08

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ε

Αριθμός

40

0
(0%)

Μέτρο Πολιτικής 10:
Υποστήριξη της ανάπτυξης
του τομέα της κοινωνικής
οικονομίας

Τ1370

Άτομα που βρίσκουν
απασχόληση σε νέες
επιχειρήσεις κοινωνικής
οικονομίας

Α

Αριθμός

595

0
(0%)

Είδος Δείκτη
Ε(Εκροής)
Α(Αποτελέσματ
ος)

Κωδ.

420,00

Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

52

Βλ.Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής 2018. Τα στοιχεία προέρχονται από την Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, Τμήμα Διαχείρισης και Στατιστικής Ανάλυσης, για τις μονάδες
υγείας της 3ης και 4ης ΥΠΕ, που αφορούν τη γεωγραφική ενότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

411

Τίτλος Επενδυτικής

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης

10501

Άτομα που αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων ατόμων

Ε

9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης

10902

Άνεργοι ωφελούμενοι από
ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης

9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης

10801

9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης

10502

53

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

Επίτευξη
(Ποσοστό %)

Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

-

Αριθμός

40.000,0

37.126,0053
(92,8%)

Ε

Αριθμός

750,0

0,00
(0%)

Δημιουργία Περιφερειακού
Μηχανισμού διάγνωσης
αναγκών αγοράς εργασίας

Ε

Αριθμός

1

0,00
(0%)

Μέτρο πολιτικής 9: Παροχή
υπηρεσιών φροντίδας και
φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί,
βρεφονηπιακοί σταθμοί,
ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά
που απειλούνται από
φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό)
Μέτρο πολιτικής 11:
Ολοκληρωμένες δράσεις /
παρεμβάσεις σε ευπαθείς
ομάδες σε κλάδους αιχμής
της οικονομίας της
περιφέρειας / τοπικής
οικονομίας
Μέτρο πολιτικής 21:
Επιτελική Μονάδα
Συντονισμού, Προώθησης και
Παρακολούθησης δράσεων
Περιφερειακής Στρατηγικής
Κοινωνικής Ένταξης

Συμμετέχοντες που
αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτημένων
ατόμων και που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, ή που

Α

Αριθμός

10.000,0

11.421,0
(114%)

Είδος Δείκτη
Ε(Εκροής)
Α(Αποτελέσματ
ος)

Κωδ.

1800

Η τιμή επίτευξης αναφέρεται σε άθροισμα των ετών 2015-2018.

412

Τίτλος Επενδυτικής

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

Επίτευξη
(Ποσοστό %)

Είδος Δείκτη
Ε(Εκροής)
Α(Αποτελέσματ
ος)

Κωδ.

Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

διατηρούν τη θέση εργασίας
τους, αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

9i

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης

10904

Άνεργοι ωφελούμενοι από
ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης που αποκτούν
εξειδίκευση μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Α

0

Αριθμός

337,0

0
(0%)

9ii

Βελτίωση της πρόσβασης
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην
εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην
τοπική κοινωνική ζωή

CO15

μετανάστες, συμμετέχοντες
αλλοδαπής προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)

Ε

-

Αριθμός

200

0
(0%)

9ii

Βελτίωση της πρόσβασης
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην
εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην
τοπική κοινωνική ζωή

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών

Ε

-

Αριθμός

2

2
(100%)

9ii

Βελτίωση της πρόσβασης
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην
εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην
τοπική κοινωνική ζωή

05503

Αριθμός ωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

Ε

Αριθμός

2000

2.397
(120%)

Μέτρο πολιτικής 17:
Ολοκληρωμένες κοινωνικές
παρεμβάσεις με στόχο την
κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων (π.χ. Ρομά,
μετανάστες)
Μέτρο πολιτικής 2:
Αναβάθμιση και Λειτουργία
Κέντρων Υποδοχής Αστέγων
με πρόβλεψη κινητών
μονάδων
Μέτρο πολιτικής 2:
Αναβάθμιση και Λειτουργία
Κέντρων Υποδοχής Αστέγων
με πρόβλεψη κινητών
μονάδων

413

Τίτλος Επενδυτικής

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

Επίτευξη
(Ποσοστό %)

9ii

Βελτίωση της πρόσβασης
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην
εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην
τοπική κοινωνική ζωή

05504

Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες /
διευρυμένες υπηρεσίες

Α

0

Αριθμός

2

0
(0%)

9ii

Βελτίωση της πρόσβασης
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην
εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην
τοπική κοινωνική ζωή

11104

Μετανάστες, συμμετέχοντες
αλλοδαπής προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)
που δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους
συμμετέχοντες με αναπηρία

Α

240

Αριθμός

30

0
(0%)

9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

CO16

Ε

-

Αριθμός

170

60
(35,3%)

9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών

Ε

-

Αριθμός

19

20
(105%)

Είδος Δείκτη
Ε(Εκροής)
Α(Αποτελέσματ
ος)

Κωδ.

Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

Μέτρο πολιτικής 18:
Αναβάθμιση και υποστήριξη
στη λειτουργία δομών και
υπηρεσιών για άτομα με
αναπηρία
Μέτρο πολιτικής 18:
Αναβάθμιση και υποστήριξη
στη λειτουργία δομών και
υπηρεσιών για άτομα με
αναπηρία
Μέτρο πολιτικής 19:
Συμβουλευτικά κέντρα και
ξενώνες φιλοξενίας
κακοποιημένων γυναικών

414

Τίτλος Επενδυτικής

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

05503

Αριθμός ωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

10501

9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών
Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

9iii

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

Επίτευξη
(Ποσοστό %)

Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

Ε

-

Αριθμός

2200

2.649
(120%)

Άτομα που αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων ατόμων

Ε

-

Αριθμός

850

1.175
(138%)

11501

Αριθμός σχολικών μονάδων
που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Ε

-

Αριθμός

339

462
(136%)

Μέτρο πολιτικής 18:
Αναβάθμιση και υποστήριξη
στη λειτουργία δομών και
υπηρεσιών για άτομα με
αναπηρία
Μέτρο πολιτικής 19:
Συμβουλευτικά κέντρα και
ξενώνες φιλοξενίας
κακοποιημένων γυναικών
Μέτρο πολιτικής 9: Παροχή
υπηρεσιών φροντίδας και
φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί,
βρεφονηπιακοί σταθμοί,
ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά
που απειλούνται από
φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό)
Μέτρο πολιτικής 18:
Αναβάθμιση και υποστήριξη
στη λειτουργία δομών και
υπηρεσιών για άτομα με
αναπηρία

05504

Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες /
διευρυμένες υπηρεσίες
Συμμετέχοντες που
αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτημένων
ατόμων και που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,

Α

0

Αριθμός

19

7
(37%)

Α

75

Αριθμός

255

192
(75%)

10502

Είδος Δείκτη
Ε(Εκροής)
Α(Αποτελέσματ
ος)

Κωδ.

415

Τίτλος Επενδυτικής

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

Επίτευξη
(Ποσοστό %)

Α

0

Αριθμός

30

0
(0%)

Α

3,6

Ποσοστό

5,5

3,63%
(66%)

Ε

-

Αριθμός

66,0

68
(103%)

Είδος Δείκτη
Ε(Εκροής)
Α(Αποτελέσματ
ος)

Κωδ.

Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, ή που
διατηρούν τη θέση

9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

11102

9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

11509

9iv

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος

5502

Συμμετέχοντες με αναπηρία
που δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας ,που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους
Ποσοστό σχολείων που
παρέχουν υπηρεσίες
εκπαιδευτικής στήριξης σε
μαθητές ΑμεΑ
Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών

Μέτρο πολιτικής 8:
Λειτουργία Δικτύου Δομών
αντιμετώπισης της φτώχειας
(κοινωνικά παντοπωλεία,
φαρμακεία, ιατρεία κ.λπ.)
Μέτρο πολιτικής 20: Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων

416

Τίτλος Επενδυτικής

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

Επίτευξη
(Ποσοστό %)

Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

Μέτρο πολιτικής 8:
Λειτουργία Δικτύου Δομών
αντιμετώπισης της φτώχειας
(κοινωνικά παντοπωλεία,
φαρμακεία, ιατρεία κ.λπ.)
Μέτρο πολιτικής 20: Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων
Μέτρο πολιτικής 1:
Αναβάθμιση και βελτίωση
της λειτουργίας δομών και
υποδομών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας
Μέτρο πολιτικής 5: Δίκτυο
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
και Πρόνοιας

Είδος Δείκτη
Ε(Εκροής)
Α(Αποτελέσματ
ος)

Κωδ.

9iv

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος

5503

Αριθμός ωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

Ε

-

Αριθμός

20.000,0

48.106,0
(241%)

9iv

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος

11202

Αριθμός ατόμων που
πλήττονται από τη φτώχεια
και ωφελούνται από τις
υπηρεσίες των Τoπικών
Ομάδων Υγείας (TOMY)

Ε

-

Αριθμός

62.832,0

0
(0%)

9iv

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος

05504

Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες /
διευρυμένες υπηρεσίες

Α

0

Αριθμός

66,0

0,0
(0%)

11206

Ποσοστό ατόμων που
πλήττονται από τη φτώχεια
και ωφελούνται από τις
υπηρεσίες των Τoπικών
Ομάδων Υγείας (TOMY) στο
σύνολο των ατόμων που
ωφελούνται από τις
υπηρεσίες των Τoπικών
Ομάδων Υγείας (TOMY)

Α

0

Ποσοστό

35,7

0
(0%)

9iv
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Τίτλος Επενδυτικής

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

Επίτευξη
(Ποσοστό %)

Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

9v

Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

11301

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας

Ε

-

Αριθμός

90,0

0
(0%)

Μέτρο πολιτικής 10:
Υποστήριξη της ανάπτυξης
του τομέα της Κοινωνικής
Οικονομίας
Μέτρο πολιτικής 14:
Μηχανισμός Υποστήριξη για
την ανάπτυξη της Κοινωνικής
Οικονομίας

9v

Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

11303

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας που
η λειτουργία τους συνεχίζεται
1 έτος μετά τη λήξη της
παρέμβασης

Α

45,00

Αριθμός

54,0

0
(0%)

9vi

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

Τ1263

Αριθμός εγκεκριμένων έργων
που αφορούν σε
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
τοπικού ή περιφερειακού
χαρακτήρα

Ε

-

Αριθμός

7,0

0,00
(0%)

9vi

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

Τ1385

Αριθμός νέων ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων τοπικού ή
περιφερειακού χαρακτήρα
που βελτιώνουν την
απασχολησιμότητα

Α

7

Αριθμός

7,0

0
(0%)

Είδος Δείκτη
Ε(Εκροής)
Α(Αποτελέσματ
ος)

Κωδ.

Μέτρο πολιτικής 15:
Ολοκληρωμένες κοινωνικές
παρεμβάσεις σε μειονεκτικές
περιοχές με ενίσχυση των
κοινωνικών υποδομών με
σκοπό την προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών και
της ενεργούς συμμετοχής και
της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΚΜ –
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΤΑ»

ΔΗΜΟΣ/ΟΤΑ:

Το παρόν ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από το αρμόδιο πρόσωπο που συντονίζει ή εποπτεύει ή
προΐσταται του συνόλου ή μιας ομάδας κοινωνικών υπηρεσιών και δομών. Αρμόδια πρόσωπα για τη
συμπλήρωσή του είναι ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ασχολείται με τα κοινωνικά θέματα ή ο
Γενικός Γραμματέας του Δήμου ή ο Διευθυντής Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου ή ο Πρόεδρος
Δημοτικής Επιχείρησης στην οποία ανήκουν οι κοινωνικές δομές ή ακόμη και ο Πρόεδρος ή
Συντονιστής περισσοτέρων κοινωνικών δομών αν υπάρχει (π.χ. συντονιστής ΚΑΠΗ του Δήμου κτλ.) ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι επιφορτισμένο θεσμικά για την εποπτεία ή συντονισμό
περισσοτέρων κοινωνικών υπηρεσιών ή δομών.
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EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΚΜ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΤΑ»
Ενότητα 1: Η ενότητα αυτή αφορά σε γενικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά
των φορέων
ΔΗΜΟΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
(Επωνυμία, διακριτικός τίτλος)

ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ Η ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
(Οδός, περιφέρεια ενότητα, Δήμος)

ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
(που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στελέχη της Δομής που Συνεργάστηκαν
(Ονοματεπώνυμο – Ιδιότητα)

ΔΟΜΕΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
(όπως προκύπτουν από το καταστατικό των
Φορέων, κάποια δημοτική απόφαση ή την
καθημερινή λειτουργία τους)

Ημερομηνία Αποστολής
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Ενότητα 2 – Προβλήματα, δράσεις και αδυναμίες που αφορούν τις ευάλωτες, ειδικές και
λοιπές ομάδες πληθυσμού 54
Η ενότητα αυτή διερευνά την αντίληψη σας για τα προβλήματα, τις δράσεις και τις αδυναμίες που
αφορούν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Ερώτηση 1: Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελεί το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα που
παρατηρείται στα διοικητικά όρια του Δήμου __________ (Επιλέξτε 1) ;
☐ Αναλφαβητισμός
☐ Ανεργία
☐ Έλλειψη στέγης
☐ Εγκληματικότητα
☐ Έλλειψη Υποδομών
☐ Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία
☐ Ερήμωση
☐ Κοινωνικός Αποκλεισμός και Περιθωριοποίηση (πρόσβαση aτόμων ΑΜΕΑ σε δημόσιες
υπηρεσίες, κοινωνική ένταξη μειονοτικών ομάδων, τρίτη ηλικία κ.λπ.)
☐ Οικονομική Ανέχεια
☐ Ρατσισμός/ Ξενοφοβία
☐ Σχολικός εκφοβισμός (Bullying) / Νεανική παραβατικότητα
☐ Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις

54

Ομάδες - Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Διάκρισης
(Θεματικός Στόχος 9) Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού: Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές),
Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες, Οροθετικοί, Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, Ανήλικοι παραβάτες, Ειδικές Ομάδες
Πληθυσμού: Άνεργοι (μακροχρόνια/χωρίς κάρτα ΟΑΕΔ/άνω των 54 ως 65), Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Γυναίκες ή παιδιά θύματα κακοποίησης, Μετανάστες, Πρόσφυγες
αιτούντες άσυλο, παλιννοστούντες, Λοιπές Ομάδες Πληθυσμού: Νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, Περιθωριοποιημένες
Κοινότητες (Ρομά), Άστεγοι, Φτωχοί Εργαζόμενοι ή Ηλικιωμένοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, Ηλικιωμένοι (άνω των 65
ετών) χωρίς Ασφάλιση Υγείας.
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☐ Άλλο
(Συμπληρώστε παρακάτω άλλο κοινωνικό ζήτημα)

Ερώτηση 2: Σχετικά με το ζήτημα της ερώτησης 1, παρακαλώ περιγράψτε την υπάρχουσα κατάσταση
στα όρια του Δήμου __________ (Αναφέρετε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του ζητήματος):
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Ερώτηση 3: Σχετικά με το ζήτημα που αναγνωρίσατε ως το σημαντικότερο, παρακαλώ περιγράψτε τις
σχετικές πολιτικές παρέμβασης του Δήμου _______ καθώς και τις αδυναμίες που εντοπίζονται
(Αναφέρετε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των παρεμβάσεων):
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Ερώτηση 4: Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο κοινωνικό
ζήτημα που παρατηρείται στα διοικητικά όρια του Δήμου ______(Επιλέξτε 1) ;
☐ Αναλφαβητισμός
☐ Ανεργία
☐ Έλλειψη στέγης
☐ Εγκληματικότητα
☐ Έλλειψη Υποδομών
☐ Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία
☐ Ερήμωση
☐ Κοινωνικός Αποκλεισμός (πρόσβαση aτόμων ΑΜΕΑ σε δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνική ένταξη
μειονοτικών ομάδων, τρίτη ηλικία κ.λπ.)
☐ Οικονομική Ανέχεια
☐ Ρατσισμός/ Ξενοφοβία
☐ Σχολικός εκφοβισμός (Bullying) / Νεανική παραβατικότητα
☐ Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις
☐ Άλλο
(Συμπληρώστε παρακάτω άλλο κοινωνικό ζήτημα)
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Ερώτηση 5: Σχετικά με το ζήτημα της ερώτησης 4, παρακαλώ περιγράψτε την υπάρχουσα κατάσταση
στα όρια του Δήμου __________ (Αναφέρατε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του ζητήματος).

Ερώτηση 6: Σχετικά με το ζήτημα που αναγνωρίσατε ως δεύτερο σημαντικότερο (Ερώτηση 4),
παρακαλώ περιγράψτε τις σχετικές πολιτικές παρέμβασης του Δήμου _______ καθώς και τις αδυναμίες
που εντοπίζονται (Αναφέρατε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των παρεμβάσεων).

Ερώτηση 7: Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελεί το τρίτο σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα
που παρατηρείται στα διοικητικά όρια του Δήμου ______(Επιλέξτε 1) ;
☐ Αναλφαβητισμός
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☐ Ανεργία
☐ Έλλειψη στέγης
☐ Εγκληματικότητα
☐ Έλλειψη Υποδομών
☐ Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία
☐ Ερήμωση
☐ Κοινωνικός Αποκλεισμός (πρόσβαση aτόμων ΑΜΕΑ σε δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνική ένταξη
μειονοτικών ομάδων, τρίτη ηλικία κ.λπ.)
☐ Οικονομική Ανέχεια
☐ Ρατσισμός/ Ξενοφοβία
☐ Σχολικός εκφοβισμός (Bullying) / Νεανική παραβατικότητα
☐ Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις
☐ Άλλο
(Συμπληρώστε παρακάτω άλλο κοινωνικό ζήτημα)
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Ερώτηση 8: Σχετικά με το ζήτημα της ερώτησης 7, παρακαλώ περιγράψτε την υπάρχουσα κατάσταση
στα όρια του Δήμου __________ (Αναφέρατε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του ζητήματος).

Ερώτηση 9: Σχετικά με το ζήτημα που αναγνωρίσατε ως τρίτο σημαντικότερο, παρακαλώ περιγράψτε
τις σχετικές πολιτικές παρέμβασης του Δήμου _______ καθώς και τις αδυναμίες που εντοπίζονται
(Αναφέρατε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των παρεμβάσεων).

Ενότητα 3: Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των ομάδων στόχου που διαμένουν στα
διοικητικά όρια του Δήμου
Η ενότητα αυτή εξετάζει την εκτίμηση των ομάδων στόχου που διαμένουν στα διοικητικά όρια του
Δήμου

Ερώτηση 10: Παρακαλώ αναφέρατε έρευνες ή μελέτες ή στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν και
καταδεικνύουν τον αριθμό ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες, ειδικές και λοιπές ομάδες
πληθυσμού, που διαμένουν στα όρια του Δήμου σας.
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Ερώτηση 11: Παρακαλώ προσδιορίστε σε ποια ομάδα- στόχο (ευάλωτη, ειδική ή/και λοιπή ομάδα
πληθυσμού) ανήκουν τα άτομα στα οποία προσφέρθηκαν υπηρεσίες από τις κοινωνικές υπηρεσίες/
δομές τις οποίες συντονίζατε/ εποπτεύατε το 2017;
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Ομάδες – Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής
Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (Θεματικός Στόχος 9)
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Α.5
Β
Β.1
Β.1.1
Β2
Β.2.1
Β.3
Β.3.1
Β.3.2
Β.3.3
Β.4
Β.4.1
Β.4.2
Β.5
Β.6
Β.7
Β.8
Β.8.1
Β.8.2

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΑΛΩΤΕΣ
Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή
αισθητηριακές)
Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα
Οροθετικοί
Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι
Ανήλικοι παραβάτες
ΕΙΔΙΚΕΣ
Άνεργοι
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
(με κάρτα ανεργίας άνω των 12 μηνών)
Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας
ΟΑΕΔ/οικονομικά ανενεργοί/κοινωνικά αποκλεισμένοι
Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (με κάρτα ανεργίας)
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών χωρίς
κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα
(Απόφοιτοι Δημοτικού-Γυμνασίου)
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα
Και εξ αυτών με ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5.900 €
Και εξ αυτών με οικογενειακό εισόδημα από 5.901 € μέχρι
12.000 €
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Γυναίκες, θύματα κακοποίησης
Παιδιά, θύματα κακοποίησης
Μετανάστες
Και εξ αυτών Νόμιμοι (υποσύνολο του Β.8)
Και εξ αυτών Παράνομοι (υποσύνολο του Β.8)
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Β.9
Β.10
Γ
Γ.1
Γ.1.1
Γ.2
Γ.2.1
Γ.2.2
Γ.2.3
Γ.3
Γ.4
Γ.4.1
Γ.4.2
Γ.5
Γ.5.1
Γ.5.2
Γ.6

Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο
Παλιννοστούντες
ΛΟΙΠΕΣ
Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο
Και εξ αυτών Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο με παιδιά
(υποσύνολο του Γ.1)
Περιθωριοποιημένες Κοινότητες
Και εξ αυτών ΡΟΜΑ
Και εξ αυτών Λοιποί 1:
Και εξ αυτών Λοιποί 2:
Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από την στέγαση
Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι
5.900 €
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι
5.900 €
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) χωρίς Ασφάλιση Υγείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Ομάδες – Στόχοι δεν αθροίζονται. Όσες εξ αυτών, αποτελούν «υποκατηγορίες», μπορεί να
αθροίζονται στην αντίστοιχη «Κύρια Ομάδα», όχι όμως απαραίτητα. (Σημειώνεται ότι τόσο μεταξύ των ευάλωτων
και των ειδικών ομάδων, όσο και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των ειδικών ομάδων και των λοιπών ομάδων
υφίστανται σημαντικές επικαλύψεις. Συνεπώς, οι ανωτέρω αριθμοί αποδίδουν τα μεγέθη εκάστης κοινωνικής
ομάδας (ευάλωτης, ειδικής ή λοιπής), δεν μπορούν όμως να αποδώσουν τις συγκριτικές σχέσεις μεταξύ των
ομάδων).

Ερώτηση 12: Ομάδες στόχοι (ευάλωτες, ειδικές ή λοιπές ομάδες πληθυσμού) που εξυπηρετούνται
από τις Δομές που εποπτεύετε το 2018
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Ομάδες – Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής
Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και των οποιωνδήποτε
Διακρίσεων (Θεματικός Στόχος 9)
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Α.5
Β
Β.1
Β.1.1
Β2
Β.2.1
Β.3
Β.3.1
Β.3.2
Β.3.3

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΑΛΩΤΕΣ
Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή
αισθητηριακές)
Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα
Οροθετικοί
Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι
Ανήλικοι παραβάτες
ΕΙΔΙΚΕΣ
Άνεργοι
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
(με κάρτα ανεργίας άνω των 12 μηνών)
Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας
ΟΑΕΔ/οικονομικά ανενεργοί/κοινωνικά αποκλεισμένοι
Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (με κάρτα ανεργίας)
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών χωρίς
κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα
(Απόφοιτοι Δημοτικού-Γυμνασίου)
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Β.4
Β.4.1
Β.4.2
Β.5
Β.6
Β.7
Β.8
Β.8.1
Β.8.2
Β.9
Β.10
Γ
Γ.1
Γ.1.1
Γ.2
Γ.2.1
Γ.2.2
Γ.2.3
Γ.3
Γ.4
Γ.4.1
Γ.4.2
Γ.5
Γ.5.1
Γ.5.2
Γ.6

Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα
Και εξ αυτών με ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5.900 €
Και εξ αυτών με οικογενειακό εισόδημα από 5.901 € μέχρι
12.000 €
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Γυναίκες, θύματα κακοποίησης
Παιδιά, θύματα κακοποίησης
Μετανάστες
Και εξ αυτών Νόμιμοι (υποσύνολο του Β.8)
Και εξ αυτών Παράνομοι (υποσύνολο του Β.8)
Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο
Παλιννοστούντες
ΛΟΙΠΕΣ
Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο
Και εξ αυτών Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο με παιδιά
(υποσύνολο του Γ.1)
Περιθωριοποιημένες Κοινότητες
Και εξ αυτών ΡΟΜΑ
Και εξ αυτών Λοιποί 1:
Και εξ αυτών Λοιποί 2:
Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από την στέγαση
Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι
5.900 €
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι
5.900 €
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) χωρίς Ασφάλιση Υγείας

Ενότητα 4: Κοινωνικές Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στο φυσικό πρόσωπο και
κατ΄επέκταση στον φορέα που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. Καταγραφή του Συνόλου
των Κοινωνικών Δομών του Δήμου αν το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από το Δήμαρχο
ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
Η ενότητα αυτή αφορά στην καταγραφή του Συνόλου των Κοινωνικών Δομών του Δήμου
Ερώτηση 13: Παρακαλώ καταγράψτε τις δομές οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητά /εποπτεία
/συντονισμό σας
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ –
ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Υπηρεσία / Είδος
Δομής

Διεύθυνση Δομής

Παρεχόμενες Υπηρεσίες –
Αρμοδιότητες

1
2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ερώτηση 14: Για κάθε μία από τις δομές που αναφέρατε στην προηγούμενη ερώτηση παρακαλώ
συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία
Είδος Δομής ή
υπηρεσίας *

Δ/νση

Κόστος Δομών
2017

2018

Όνομα Προϊσταμένης/ου
2017

2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

•

Ενδεικτικά αναφέρονται: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης
Φροντίδας Παιδικοί Σταθμοί Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ), Βοήθεια στο Σπίτι ΚΑΠΗ,
ΚΗΦΗ, Κοινωνικό Μαγειρείο (Παροχή Συσσιτίου) Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό
Φαρμακείο, Δημοτικά Ιατρεία, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Κοινωνικά Ανταλλακτήρια,
Τράπεζα Χρόνου, Υπνωτήρια, Κοινωνικές Δομές Γυναικών (Συμβουλευτική Υποστήριξη),
άλλες δομές. κά

Ερώτηση 15: Συνολικά για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας παρακαλώ
αναφέρατε με τι ποσό σε ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος σας από τις παρακάτω πηγές
χρηματοδότησης:
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
Σε ευρώ 2018
Σχόλια
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Αμιγώς Εθνικούς Πόρους
Περιφερειακό
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (ΠΕΠ)
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση
Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ)
Ερώτηση 16: Για κάθε μία από τις ανωτέρω δομές παρακαλώ αναφέρατε σε χωριστό Πίνακα τις
πηγές χρηματοδότησης της (Παρακαλώ αν χρειαστεί προσθέστε επιπλέον πίνακες)
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΜΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……………………………………………….……………….
Χρηματοδότηση δομής το 2018
Σε ευρώ
Σχόλια
Από τακτικό προϋπολογισμό Δήμου
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Από έκτακτη εισφορά του Δήμου
Από χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ
Από χρηματοδότηση μέτρω ευρωπαϊκών
προγραμμάτων απευθείας από της ΕΕ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ):
Από άλλες πηγές (παρακαλώ προσδιορίστε)
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΜΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……………………………………………….……………….
Χρηματοδότηση δομής το 2018
Σε ευρώ
Σχόλια
Από τακτικό προϋπολογισμό Δήμου
Από έκτακτη εισφορά του Δήμου
Από χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ
Από χρηματοδότηση μέτρω ευρωπαϊκών
προγραμμάτων απευθείας από της ΕΕ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ):
Από άλλες πηγές (παρακαλώ προσδιορίστε)
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΜΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……………………………………………….……………….
Χρηματοδότηση δομής το 2018
Σε ευρώ
Σχόλια
Από τακτικό προϋπολογισμό Δήμου
Από έκτακτη εισφορά του Δήμου
Από χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ
Από χρηματοδότηση μέτρω ευρωπαϊκών
προγραμμάτων απευθείας από της ΕΕ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ):
Από άλλες πηγές (παρακαλώ προσδιορίστε)
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΜΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……………………………………………….……………….
Χρηματοδότηση δομής το 2018
Σε ευρώ
Σχόλια
Από τακτικό προϋπολογισμό Δήμου
Από έκτακτη εισφορά του Δήμου
Από χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ
Από χρηματοδότηση μέτρω ευρωπαϊκών
προγραμμάτων απευθείας από της ΕΕ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ):
Από άλλες πηγές (παρακαλώ προσδιορίστε)

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΜΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……………………………………………….……………….
Χρηματοδότηση δομής το 2018
Σε ευρώ
Σχόλια
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Από τακτικό προϋπολογισμό Δήμου
Από έκτακτη εισφορά του Δήμου
Από χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ
Από χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων
απευθείας από της ΕΕ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ):
Από άλλες πηγές (παρακαλώ προσδιορίστε)
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΜΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……………………………………………….……………….
Χρηματοδότηση δομής το 2018
Σε ευρώ
Σχόλια
Από τακτικό προϋπολογισμό Δήμου
Από έκτακτη εισφορά του Δήμου
Από χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ
Από χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων
απευθείας από της ΕΕ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ):
Από άλλες πηγές (παρακαλώ προσδιορίστε)
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΜΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……………………………………………….……………….
Χρηματοδότηση δομής το 2018
Σε ευρώ
Σχόλια
Από τακτικό προϋπολογισμό Δήμου
Από έκτακτη εισφορά του Δήμου
Από χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ
Από χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων
απευθείας από της ΕΕ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ):
Από άλλες πηγές (παρακαλώ προσδιορίστε)
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΜΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……………………………………………….……………….
Χρηματοδότηση δομής το 2018
Σε ευρώ
Σχόλια
Από τακτικό προϋπολογισμό Δήμου
Από έκτακτη εισφορά του Δήμου
Από χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ
Από χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων
απευθείας από της ΕΕ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ):
Από άλλες πηγές (παρακαλώ προσδιορίστε)
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Ενότητα 5: Τρόπος προσέγγισης επωφελούμενων και λειτουργίας των κοινωνικών δομών
και υπηρεσιών
Η ενότητα αυτή εξετάζει τον τρόπο προσέγγισης επωφελούμενων και τον τρόπο λειτουργίας των
κοινωνικών δομών και υπηρεσιών
Ερώτηση 17: Παρακαλώ περιγράψτε τους τρόπους ή συστήματα ή μεθοδολογίες που ακολουθείτε για
την υποδοχή των ωφελούμενων στις δομές που συντονίζετε / εποπτεύετε (π.χ. δημοσίευση
ανακοινώσεων, ιατρικές ή άλλες γνωματεύσεις, υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή κάρτας ανεργίας,
αυτοψία κοινωνικού λειτουργού, συνεντεύξεις, μοριοδότηση κατά την επιλογή, επισύναψη πίνακα
μοριοδότησης αν είναι δυνατόν, κτλ). Αν το κρίνετε αναγκαίο παρακαλώ περιγράψτε ξεχωριστά τη
διαδικασία κάθε δομής ή υπηρεσίας.

Ερώτηση 18: Παρακαλώ περιγράψτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ή τυχόν εργαλεία/
συστήματα ή τις μεθοδολογίες που ακολουθείτε για τη διαχείριση – παρακολούθηση των υπηρεσιών
σας προς τους επωφελούμενους (π.χ. καταγραφή σε ποια μορφή, λήψη κοινωνικού ιστορικού, χρήση
κάποιου εργαλείου διαχείρισης έργου (project management), πλαίσιο διασφάλισης προσωπικών
δεδομένων, λόγοι και διαδικασίες αποκλεισμού επωφελουμένων.

435

Ερώτηση 19: Αναφέρατε τρόπους, μεθοδολογίες ή συστήματα για την (α) παρακολούθηση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και (β) την αξιολόγηση των υπηρεσιών και των
εργαζομένων από τους επωφελούμενους ή τις οικογένειες τους στις Δομές που συντονίζετε.

Ερώτηση 20: Αναφέρατε προτάσεις ή επιπλέον δράσεις που θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να
συμβάλλουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δομών και των υπηρεσιών σας.
Παρακαλώ αναφέρατε το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος όσο και τα ποσοτικά και ποιοτικά
αποτελέσματά τους.

436

Ερώτηση 21: Υποθέστε ότι στον τομέα κοινωνικής πολιτικής ο δήμος σας θα μπορούσε να ξεπεράσει
τα υπάρχοντα στενά δημοσιονομικά πλαίσια και να χρηματοδοτήσει επιπλέον δράσεις/ δομές που θα
μπορούσαν να συμβάλλουν στην βελτίωση των κοινωνικών προβλημάτων που εντοπίσατε στις
ερωτήσεις 2-3. Σε μία τέτοια περίπτωση ποιες θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες; Σας
παρακαλώ αναφέρατε συγκεκριμένες δράσεις ή προτάσεις καθώς και το πρόβλημα στο οποίο
απευθύνονται.
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Ερώτηση 22: Παρακαλώ αναφέρατε τα πιο συχνά παράπονα που λαμβάνετε από τους
επωφελούμενους στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων.

Ερώτηση 23:Υπαρχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή ανάγκη της περιοχής που επηρεάζει στον
σχεδιασμό της υλοποίησης των δράσεων (Τρίτη Ηλικία, ΑΜΕΑ, μειονότητες, ανεργία, οικονομική
ανέχεια κλπ.);
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Ερώτηση 24:Υπάρχουν σχόλια που θα θέλατε να συμπληρώσετε;
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Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

Ερωτηματολόγιο προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
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Ενότητα 1: Η ενότητα αυτή αφορά σε γενικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά
των φορέων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΚΟ55
ΜΚΟ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (A1)
(Επωνυμία, διακριτικός τίτλος και διεύθυνση)

ΕΔΡΑ ΜΚΟ
(Οδός, περιφερειαή ενότητα, Δήμος)

ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
(που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΜΚΟ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ
(Ονοματεπώνυμο – Ιδιότητα)

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΚΟ
(π.χ. Πρόεδρος)
ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΜΚΟ (A2)
(όπως προκύπτουν από το καταστατικό των
Φορέων και την καθημερινή λειτουργία τους)

Ημερομηνία Αποστολής

55

Υπεύθυνος ΜΚΟ: Διευθυντής, Νόμιμος εκπρόσωπος ή Προϊσταμένη/ος κ.λ.π
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Ενότητα 2 – Προβλήματα, δράσεις και αδυναμίες που αφορούν τις ευάλωτες, ειδικές και
λοιπές ομάδες του πληθυσμού 56
Η ενότητα αυτή διερευνά την αντίληψη σας για τα προβλήματα, τις δράσεις και τις αδυναμίες που
αφορούν τις ευάλωτες, ειδικές και λοιπές ομάδες πληθυσμού
Ερώτηση 1: Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελεί το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα που
παρατηρείται στα διοικητικά όρια του Δήμου δραστηριοποίησης της ΜΚΟ ή του συγκεκριμένου
παραρτήματος; (Επιλέξτε 1)
☐ Αναλφαβητισμός
☐ Ανεργία
☐ Έλλειψη στέγης
☐ Εγκληματικότητα
☐ Έλλειψη Υποδομών
☐ Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία/ άλλες μορφές βίας
☐ Ερήμωση
☐ Κοινωνικός Αποκλεισμός και Περιθωριοποίηση (πρόσβαση aτόμων ΑΜΕΑ σε δημόσιες
υπηρεσίες, κοινωνική ένταξη μειονοτικών ομάδων, τρίτη ηλικία κ.λπ.)
☐ Οικονομική Ανέχεια
☐ Ρατσισμός/ Ξενοφοβία
☐ Σχολικός εκφοβισμός (Bullying) / Νεανική παραβατικότητα
☐ Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις

56

Ομάδες - Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Διάκρισης
(Θεματικός Στόχος 9) Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού: Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές),
Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες, Οροθετικοί, Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, Ανήλικοι παραβάτες, Ειδικές Ομάδες
Πληθυσμού: Άνεργοι (μακροχρόνια/χωρίς κάρτα ΟΑΕΔ/άνω των 54 ως 65), Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Γυναίκες ή παιδιά θύματα κακοποίησης, Μετανάστες, Πρόσφυγες
αιτούντες άσυλο, παλιννοστούντες, Λοιπές Ομάδες Πληθυσμού: Νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, Περιθωριοποιημένες
Κοινότητες (Ρομά), Άστεγοι, Φτωχοί Εργαζόμενοι ή Ηλικιωμένοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, Ηλικιωμένοι (άνω των 65
ετών) χωρίς Ασφάλιση Υγείας.
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☐ Άλλο
(Συμπληρώστε παρακάτω άλλο κοινωνικό ζήτημα)

Ερώτηση 2: Σχετικά με το ζήτημα της ερώτησης 1, παρακαλώ περιγράψτε την υπάρχουσα κατάσταση
στα όρια του Δήμου δραστηριοποίησης της ΜΚΟ (Αναφέρατε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του
ζητήματος):

Ερώτηση 3: Σχετικά με το ζήτημα που αναγνωρίσατε ως το σημαντικότερο, παρακαλώ περιγράψτε τις
σχετικές πολιτικές παρέμβασης του Δήμου δραστηριοποίησης της ΜΚΟ καθώς και τις αδυναμίες που
εντοπίζονται (Αναφέρατε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των παρεμβάσεων):

Ερώτηση 4: Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο κοινωνικό
ζήτημα που παρατηρείται στα διοικητικά όρια του Δήμου δραστηριοποίησης της ΜΚΟ ή του

συγκεκριμένου παραρτήματος της (Επιλέξτε 1) ;
☐ Αναλφαβητισμός
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☐ Ανεργία
☐ Έλλειψη στέγης
☐ Εγκληματικότητα
☐ Έλλειψη Υποδομών
☐ Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία/ άλλες μορφές βίας
☐ Ερήμωση
☐ Κοινωνικός Αποκλεισμός (πρόσβαση aτόμων ΑΜΕΑ σε δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνική ένταξη
μειονοτικών ομάδων, τρίτη ηλικία κ.λπ.)
☐ Οικονομική Ανέχεια
☐ Ρατσισμός/ Ξενοφοβία
☐ Σχολικός εκφοβισμός (Bullying) / Νεανική παραβατικότητα
☐ Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις
☐ Άλλο
(Συμπληρώστε παρακάτω άλλο κοινωνικό ζήτημα)
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Ερώτηση 5: Σχετικά με το ζήτημα της ερώτησης 5, παρακαλώ περιγράψτε την υπάρχουσα κατάσταση
στα όρια του Δήμου δραστηριοποίησης της ΜΚΟ (Αναφέρατε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του
ζητήματος):

Ερώτηση 6: Σχετικά με το ζήτημα που αναγνωρίσατε ως δεύτερο σημαντικότερο (Ερώτηση 4),
παρακαλώ περιγράψτε τις σχετικές πολιτικές παρέμβασης του Δήμου δραστηριοποίησης της ΜΚΟ
καθώς και τις αδυναμίες που εντοπίζονται (Αναφέρατε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των
παρεμβάσεων):

Ερώτηση 7: Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελεί το τρίτο σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα
που παρατηρείται στα διοικητικά όρια του Δήμου δραστηριοποίησης της ΜΚΟ (Επιλέξτε 1) ;
☐ Αναλφαβητισμός
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☐ Ανεργία
☐ Έλλειψη στέγης
☐ Εγκληματικότητα
☐ Έλλειψη Υποδομών
☐ Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία/ άλλες μορφές βίας
☐ Ερήμωση
☐ Κοινωνικός Αποκλεισμός (πρόσβαση aτόμων ΑΜΕΑ σε δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνική ένταξη
μειονοτικών ομάδων, τρίτη ηλικία κ.λπ.)
☐ Οικονομική Ανέχεια
☐ Ρατσισμός/ Ξενοφοβία
☐ Σχολικός εκφοβισμός (Bullying) / Νεανική παραβατικότητα
☐ Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις
☐ Άλλο
(Συμπληρώστε παρακάτω άλλο κοινωνικό ζήτημα)

Ερώτηση 8: Σχετικά με το ζήτημα της ερώτησης 7, παρακαλώ περιγράψτε την υπάρχουσα κατάσταση
στα όρια του Δήμου δραστηριοποίησης της ΜΚΟ (Αναφέρατε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του
ζητήματος):
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Ερώτηση 9: Σχετικά με το ζήτημα που αναγνωρίσατε ως τρίτο σημαντικότερο, παρακαλώ περιγράψτε
τις σχετικές πολιτικές παρέμβασης του Δήμου δραστηριοποίησης της ΜΚΟ καθώς και τις αδυναμίες
που εντοπίζονται (Αναφέρατε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των παρεμβάσεων):
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Ενότητα 3: Καταγραφή χαρακτηριστικών ΜΚΟ & Εκτίμηση των Ομάδων - Στόχου
Η ενότητα αυτή εξετάζει δομικά χαρακτηριστικά των ΜΚΟ και την εκτίμηση των ομάδων στόχου που
απευθύνονται οι ΜΚΟ.
Ερώτηση 10: Γενικές Πληροφορίες για τη ΜΚΟ και το συγκεκριμένο παράρτημά της
Περιγραφή στόχων και δράσεων ΜΚΟ.
Παρουσίαση των βασικών επιτευγμάτων της,
αριθμός επωφελούμενων, αριθμός προσωπικού
και εθελοντών, βασικά οικονομικά μεγέθη.

Περιγραφή στόχων και δράσεων του
συγκεκριμένου παραρτήματος της ΜΚΟ
Παρουσίαση των βασικών επιτευγμάτων της,
αριθμός επωφελούμενων, αριθμός προσωπικού
και εθελοντών, βασικά οικονομικά μεγέθη.

Παρακαλώ αναφέρατε αν λειτουργούν άλλα
παραρτήματα ή γραφεία ή κινητές μονάδες της
ΜΚΟ στα διοικητικά όρια του Δήμου
Αριθμός άμεσα εξυπηρετούμενων ατόμων από το
συγκεκριμένο παράρτημα το 2017
Αριθμός άμεσα εξυπηρετούμενων ατόμων από το
συγκεκριμένο παράρτημα το 2018
Όροφος που λειτουργεί το συγκεκριμένο
παράρτημα της ΜΚΟ (παρακαλώ προσδιορίστε αν
λειτουργεί σε ανεξάρτητο κτήριο ή σε όροφο)
Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ
Είδος θέρμανσης
Απόσταση από στάση λεωφορείου ή στάση άλλου
μέσου μαζικής μεταφοράς
Εμβαδόν κυρίων χώρων σε τετραγωνικά μέτρα
(χωρίς τους εξωτερικούς χώρους, αποθήκες,
γκαράζ κτλ.)
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Ερώτηση 11: Πληροφορίες για το κόστος λειτουργίας της ΜΚΟ και του παραρτήματός της και την
προέλευση του κόστους χρηματοδότησης
Α. ΜΚΟ
2017

2018

Σχόλια - Επεξηγήσεις

Συνολικό κόστος ΜΚΟ (κύκλος
εργασιών)
Χρήματα που αντλήθηκαν από
προγράμματα ΕΣΠΑ
Χρήματα που αντλήθηκαν
απευθείας από ευρωπαϊκά
προγράμματα (απευθείας από ΕΕ ή
άλλους χρηματοδοτικούς φορείς –
Παρακαλώ προσδιορίστε το όνομα
του προγράμματος )
Χρήματα που αντλήθηκαν από
άλλες πηγές (παρακαλώ
προσδιορίστε)

Β. Παράρτημα
2017

2018

Σχόλια - Επεξηγήσεις

Συνολικό κόστος λειτουργίας
παραρτήματος
Χρήματα που αντλήθηκαν από
προγράμματα ΕΣΠΑ για το
παράρτημα
Χρήματα που αντλήθηκαν
απευθείας από ευρωπαϊκά
προγράμματα (απευθείας από ΕΕ ή
άλλους χρηματοδοτικούς φορείς –
Παρακαλώ προσδιορίστε το όνομα
του προγράμματος )
Χρήματα που αντλήθηκαν από
άλλες πηγές (παρακαλώ
προσδιορίστε)
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Ερώτηση 12: Παρακαλώ προσδιορίστε σε ποια ομάδα στόχο (ευάλωτες, ειδικές ή λοιπές ομάδες
πληθυσμού) ανήκουν τα άτομα στα οποία προσφέρθηκαν υπηρεσίες από τις κοινωνικές υπηρεσίες/
δομές τις οποίες συντονίζατε/ εποπτεύατε το 2017.
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Ομάδες – Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας και των οποιωνδήποτε Διακρίσεων
(Θεματικός Στόχος 9)
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Α.5
Β
Β.1
Β.1.1
Β2
Β.2.1
Β.3
Β.3.1
Β.3.2
Β.3.3
Β.4
Β.4.1
Β.4.2
Β.5
Β.6
Β.7
Β.8
Β.8.1
Β.8.2
Β.9
Β.10
Γ
Γ.1
Γ.1.1
Γ.2
Γ.2.1
Γ.2.2
Γ.2.3
Γ.3
Γ.4
Γ.4.1
Γ.4.2
Γ.5
Γ.5.1

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΑΛΩΤΕΣ
Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή
αισθητηριακές)
Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα
Οροθετικοί
Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι
Ανήλικοι παραβάτες
ΕΙΔΙΚΕΣ
Άνεργοι
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
(με κάρτα ανεργίας άνω των 12 μηνών)
Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας
ΟΑΕΔ/οικονομικά ανενεργοί/κοινωνικά αποκλεισμένοι
Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (με κάρτα ανεργίας)
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών χωρίς
κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα
(Απόφοιτοι Δημοτικού-Γυμνασίου)
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα
Και εξ αυτών με ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5.900 €
Και εξ αυτών με οικογενειακό εισόδημα από 5.901 € μέχρι
12.000 €
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Γυναίκες, θύματα κακοποίησης
Παιδιά, θύματα κακοποίησης
Μετανάστες
Και εξ αυτών Νόμιμοι (υποσύνολο του Β.8)
Και εξ αυτών Παράνομοι (υποσύνολο του Β.8)
Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο
Παλιννοστούντες
ΛΟΙΠΕΣ
Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο
Και εξ αυτών Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο με παιδιά
(υποσύνολο του Γ.1)
Περιθωριοποιημένες Κοινότητες
Και εξ αυτών ΡΟΜΑ
Και εξ αυτών Λοιποί 1:
Και εξ αυτών Λοιποί 2:
Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από την στέγαση
Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι
5.900 €
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι
5.900 €

450

Γ.5.2
Γ.6

Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) χωρίς Ασφάλιση Υγείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Ομάδες – Στόχοι δεν αθροίζονται. Όσες εξ αυτών, αποτελούν «υποκατηγορίες», μπορεί να
αθροίζονται στην αντίστοιχη «Κύρια Ομάδα», όχι όμως απαραίτητα. (Σημειώνεται ότι τόσο μεταξύ των ευάλωτων
και των ειδικών ομάδων, όσο και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των ειδικών ομάδων και των λοιπών
ομάδων υφίστανται σημαντικές επικαλύψεις. Συνεπώς, οι ανωτέρω αριθμοί αποδίδουν τα μεγέθη εκάστης
κοινωνικής ομάδας (ευάλωτης, ειδικής ή λοιπής), δεν μπορούν όμως να αποδώσουν τις συγκριτικές σχέσεις
μεταξύ των ομάδων ).

Ερώτηση 13: Ομάδες στόχοι (ευάλωτες, ειδικές ή λοιπές ομάδες πληθυσμού) που εξυπηρετούνται
από τις Δομές που εποπτεύετε το 2018
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Ομάδες – Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας και των οποιωνδήποτε Διακρίσεων
(Θεματικός Στόχος 9)
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Α.5
Β
Β.1
Β.1.1
Β2
Β.2.1
Β.3
Β.3.1
Β.3.2
Β.3.3
Β.4
Β.4.1
Β.4,2
Β.5
Β.6
Β.7
Β.8
Β.8.1
Β.8.2
Β.9
Β.10
Γ
Γ.1
Γ.1.1
Γ.2
Γ.2.1

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΑΛΩΤΕΣ
Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή
αισθητηριακές)
Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα
Οροθετικοί
Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι
Ανήλικοι παραβάτες
ΕΙΔΙΚΕΣ
Άνεργοι
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
(με κάρτα ανεργίας άνω των 12 μηνών)
Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας
ΟΑΕΔ/οικονομικά ανενεργοί/κοινωνικά αποκλεισμένοι
Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (με κάρτα ανεργίας)
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών χωρίς
κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα
(Απόφοιτοι Δημοτικού-Γυμνασίου)
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα
Και εξ αυτών με ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5.900 €
Και εξ αυτών με οικογενειακό εισόδημα από 5.901 € μέχρι
12.000 €
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Γυναίκες, θύματα κακοποίησης
Παιδιά, θύματα κακοποίησης
Μετανάστες
Και εξ αυτών Νόμιμοι (υποσύνολο του Β.8)
Και εξ αυτών Παράνομοι (υποσύνολο του Β.8)
Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο
Παλιννοστούντες
ΛΟΙΠΕΣ
Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο
Και εξ αυτών Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο με παιδιά
(υποσύνολο του Γ.1)
Περιθωριοποιημένες Κοινότητες
Και εξ αυτών ΡΟΜΑ
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Γ.2.2
Γ.2.3
Γ.3
Γ.4
Γ.4.1
Γ.4.2
Γ.5
Γ.5.1
Γ.5.2
Γ.6

Και εξ αυτών Λοιποί 1:
Και εξ αυτών Λοιποί 2:
Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από την στέγαση
Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι
5.900 €
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι
5.900 €
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) χωρίς Ασφάλιση Υγείας

Ερώτηση 14: Καταγραφή εκπαιδευτικών - μορφωτικών χαρακτηριστικών επωφελούμενων από το
παράρτημα
(Α)
Άνδρες
Αριθμός εξυπηρετούμενων
Σύνολο

2017

Γυναίκες
2018

2017

2018

Μορφωτικό επίπεδο
Αναλφάβητοι
Δεν έχουν αποφοιτήσει
από το Δημοτικό σχολείο
Απόφοιτοι Δημοτικού
Σχολείου
Απόφοιτοι Βασικής
εννεαετούς εκπαίδευσης
Απόφοιτοι Λυκείου
Απόφοιτοι κάποιας
μεταλυκειακής σχολής (ΙΕΚ
κτλ)
Απόφοιτοι ΤΕΙ
Απόφοιτοι ΑΕΙ
Κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου
Κάτοχοι διδακτορικού

(Β)
Σε περίπτωση που οι επωφελούμενοι του παραρτήματος της ΜΚΟ είναι παιδιά (κάτω των 18 ετών)
παρακαλώ συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα
Αγόρια
2017

Κορίτσια
2018

2017

2018

Ειδική ομάδα στην οποία ανήκουν: Δεν φοιτούν σε
σχολείο
Ειδική ομάδα στην οποία ανήκουν: Μετανάστες –
πρόσφυγες

452

Ειδική ομάδα στην οποία ανήκουν: Ασυνόδευτα
παιδιά
Ειδική ομάδα στην οποία ανήκουν: ΑΜΕΑ
Ειδική ομάδα στην οποία ανήκουν: Νοητική υστέρηση
Ειδική ομάδα στην οποία ανήκουν: Εγκατάλειψη
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (drop outs)
Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν:
Περιορισμένη ικανότητα γραπτού λόγου
Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν:
Περιορισμένη ικανότητα προφορικού λόγου
Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν:
Περιορισμένη γνώση ελληνικής γλώσσας
Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν:
Περιορισμένη γνώση μαθηματικής ανάλυσης

Ερώτηση 15: Καταγραφή ηλικιακών χαρακτηριστικών επωφελούμενων από το παράρτημα
Άνδρες
Πλήθος εξυπηρετούμενων
Σύνολο

2017

Γυναίκες
2018

2017

2018

Ηλικίες
<18 ετών
18 – 24 ετών
25 - 40 ετών
41 – 65 ετών
66 – 75 ετών
> 75 ετών

Ερώτηση 16: Καταγραφή χαρακτηριστικών μόνιμων, εποχικών στελεχών και εθελοντών του
παραρτήματος της ΜΚΟ
(Συμπληρώστε επωνυμία ΜΚΟ)
Άνδρες
Αριθμός Μόνιμων
Στελεχών

2017

Γυναίκες
2018

2017

2018

Σύνολο
Αριθμός εποχικών
Στελεχών - Συμβασιούχων
Αριθμός εθελοντών
Μορφωτικό επίπεδο
Απόφοιτοι Βασικής
εκπαίδευσης
Απόφοιτοι Λυκείου
Απόφοιτοι μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (ΙΕΚ)
Απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
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Κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών
Κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος
Έτη Εκπαίδευσης
Έως 9 έτη
9-12 έτη
12-15 έτη
>15 έτη
Ηλικίες
18 – 28 ετών
29 - 40 ετών
41 – 55 ετών
56 - 65 ετών
Ειδικότητα
Συντονιστές
Γενικών καθηκόντων
Καθαριστές – κηπουροί
Ψυχολόγοι
Κοινωνικοί Λειτουργοί
Διοικητικοί Υπάλληλοι
Στελέχη για θέματα
απασχόλησης
Νομικοί
Καθηγητές
Άλλες ειδικότητες
(προσθέστε ανάλογο
αριθμό σειρών)

Ερώτηση 17: Χρόνος γενικής ή ειδικής προϋπηρεσίας κάθε στελέχους (μόνιμου ή εποχικού)
Για κάθε ένα στέλεχος που απασχολείται στο παράρτημα της ΜΚΟ παρακαλώ αναφέρατε τα έτη
γενικής προϋπηρεσίας στην ειδικότητά του και τα έτη προϋπηρεσίας στη συγκεκριμένη ΜΚΟ
Ειδικότητα στελέχους

Γενική εμπειρία

Ειδική εμπειρία

Ερώτηση 18: Ειδικότητες, χρόνος γενικής ή ειδικής προϋπηρεσίας κάθε εξωτερικού συνεργάτη του
παραρτήματος της ΜΚΟ *
Ειδικότητα εξωτερικού
συνεργάτη

Γενική εμπειρία

Ειδική εμπειρία
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•

Π.χ. Επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, διαμεσολαβητές, στελέχη υποστήριξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες,
επισκέπτες ιατροί, άλλες ειδικότητες (προσθέστε ανάλογο αριθμό σειρών)
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Ενότητα 4: Τρόπος προσέγγισης επωφελούμενων και λειτουργίας της ΜΚΟ
Η ενότητα αυτή εξετάζει τον τρόπο προσέγγισης επωφελούμενων και τον τρόπο λειτουργίας των
ΜΚΟ.
Ερώτηση 19: Παρακαλώ περιγράψτε τους τρόπους ή συστήματα ή μεθοδολογίες που ακολουθείτε
για την «υποδοχή» των επωφελούμενων (π.χ. δημοσίευση ανακοινώσεων, ιατρικές ή άλλες
γνωματεύσεις, υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή κάρτας ανεργίας, αυτοψία κοινωνικού λειτουργού,
συνεντεύξεις, μοριοδότηση κατά την επιλογή, επισύναψη πίνακα μοριοδότησης αν είναι δυνατόν, κτλ.)

Ερώτηση 20: Παρακαλώ περιγράψτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ή τυχόν εργαλεία/
συστήματα ή τις μεθοδολογίες που ακολουθείτε για τη διαχείριση – παρακολούθηση των υπηρεσιών
σας προς τους επωφελούμενους (π.χ. καταγραφή σε ποια μορφή, λήψη κοινωνικού ιστορικού, χρήση
κάποιου εργαλείου διαχείρισης έργου (project management), πλαίσιο διασφάλισης προσωπικών
δεδομένων, λόγοι και διαδικασίες αποκλεισμού επωφελουμένων

Ερώτηση 21: Αναφέρατε τρόπους, μεθοδολογίες ή συστήματα για την (α)παρακολούθηση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και (β) την αξιολόγηση των υπηρεσιών και των
εργαζομένων από τους επωφελούμενους ή τις οικογένειες τους στις Δομές που συντονίζετε.
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Ερώτηση 22: Αναφέρατε προτάσεις ή επιπλέον δράσεις που θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να
συμβάλλουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΜΚΟ σας. Παρακαλώ αναφέρατε
συγκεκριμένες δράσεις ή προτάσεις καταγράφοντας το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος όσο και τα
ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματά τους.

Ερώτηση 23: Παρακαλώ αναφέρετε τα πιο συχνά παράπονα που λαμβάνετε από τους
επωφελούμενους στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων.
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Ερώτηση 24: Υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή ανάγκη της περιοχής που επηρεάζει στον
σχεδιασμό της υλοποίησης των δράσεων (π.χ. μεγάλος αριθμός ευάλωτης κοινωνικής ομάδας όπως
Τρίτη ηλικία, ΑΜΕΑ, μειονότητες ή έξαρση ενός κοινωνικού προβλήματος ανεργία, οικονομική
ανέχεια);
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Ερώτηση 25:Υπάρχουν σχόλια που θα θέλατε να συμπληρώσετε;
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Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

Ερωτηματολόγιο προς Μητροπόλεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
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Ενότητα 1: Η ενότητα αυτή αφορά σε γενικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά
των φορέων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ57
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΔΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
(Οδός, περιφερειακή ενότητα, Δήμος)

ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
(που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
Ημερομηνία Αποστολής

57

Υπεύθυνος Μητρόπολης: Μητροπολίτης, Πρωτοσύγκελος κ.λ.π
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Ενότητα 2 – Προβλήματα, δράσεις και αδυναμίες που αφορούν τις ευάλωτες, ειδικές και
λοιπές ομάδες πληθυσμού58
Η ενότητα αυτή διερευνά την αντίληψη σας για τα προβλήματα, τις δράσεις και τις αδυναμίες που
αφορούν στις ευάλωτες, ειδικές και λοιπές ομάδες πληθυσμού
Ερώτηση 1: Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελεί το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα που
παρατηρείται στα διοικητικά όρια του Δήμου δραστηριοποίησης της Μητρόπολης; (Επιλέξτε 1)
☐ Αναλφαβητισμός
☐ Ανεργία
☐ Έλλειψη στέγης
☐ Εγκληματικότητα
☐ Έλλειψη Υποδομών
☐ Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία/ άλλες μορφές βίας
☐ Ερήμωση
☐ Κοινωνικός Αποκλεισμός και Περιθωριοποίηση (πρόσβαση aτόμων ΑΜΕΑ σε δημόσιες
υπηρεσίες, κοινωνική ένταξη μειονοτικών ομάδων, τρίτη ηλικία κ.λπ.)
☐ Οικονομική Ανέχεια
☐ Ρατσισμός/ Ξενοφοβία
☐ Σχολικός εκφοβισμός (Bullying) / Νεανική παραβατικότητα
☐ Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις
☐ Άλλο
(Συμπληρώστε παρακάτω άλλο κοινωνικό ζήτημα)

58

Ομάδες - Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Διάκρισης
(Θεματικός Στόχος 9) Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού: Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές),
Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες, Οροθετικοί, Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, Ανήλικοι παραβάτες, Ειδικές Ομάδες
Πληθυσμού : Άνεργοι (μακροχρόνια/χωρίς κάρτα ΟΑΕΔ/άνω των 54 ως 65), Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Γυναίκες ή παιδιά θύματα κακοποίησης, Μετανάστες, Πρόσφυγες
αιτούντες άσυλο, παλιννοστούντες, Λοιπές Ομάδες Πληθυσμού: Νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, Περιθωριοποιημένες
Κοινότητες (Ρομά), Άστεγοι, Φτωχοί Εργαζόμενοι ή Ηλικιωμένοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, Ηλικιωμένοι (άνω των 65
ετών) χωρίς Ασφάλιση Υγείας.
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Ερώτηση 2: Σχετικά με το ζήτημα της ερώτησης 1, παρακαλώ περιγράψτε την υπάρχουσα κατάσταση
στα όρια του Δήμου δραστηριοποίησης της Μητρόπολης (Αναφέρετε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
του ζητήματος) ;

Ερώτηση 3: Σχετικά με το ζήτημα που αναγνωρίσατε ως το σημαντικότερο, παρακαλώ περιγράψτε τις
σχετικές πολιτικές παρέμβασης του Δήμου δραστηριοποίησης της Μητρόπολης καθώς και τις
αδυναμίες που εντοπίζονται (Αναφέρετε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των παρεμβάσεων):

Ερώτηση 4: Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο κοινωνικό
ζήτημα που παρατηρείται στα διοικητικά όρια του Δήμου δραστηριοποίησης της Μητρόπολης
(Επιλέξτε 1) ;
☐ Αναλφαβητισμός
☐ Ανεργία
☐ Έλλειψη στέγης
☐ Εγκληματικότητα
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☐ Έλλειψη Υποδομών
☐ Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία/ άλλες μορφές βίας
☐ Ερήμωση
☐ Κοινωνικός Αποκλεισμός (πρόσβαση aτόμων ΑΜΕΑ σε δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνική ένταξη
μειονοτικών ομάδων, τρίτη ηλικία κ.λπ.)
☐ Οικονομική Ανέχεια
☐ Ρατσισμός/ Ξενοφοβία
☐ Σχολικός εκφοβισμός (Bullying) / Νεανική παραβατικότητα
☐ Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις
☐ Άλλο
(Συμπληρώστε παρακάτω άλλο κοινωνικό ζήτημα)

Ερώτηση 5: Σχετικά με το ζήτημα της ερώτησης 5, παρακαλώ περιγράψτε την υπάρχουσα κατάσταση
στα όρια του Δήμου δραστηριοποίησης της Μητρόπολης (Αναφέρετε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
του ζητήματος) ;
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Ερώτηση 6: Σχετικά με το ζήτημα που αναγνωρίσατε ως δεύτερο σημαντικότερο (Ερώτηση 4),
παρακαλώ περιγράψτε τις σχετικές πολιτικές παρέμβασης του Δήμου δραστηριοποίησης της
Μητρόπολης καθώς και τις αδυναμίες που εντοπίζονται (Αναφέρετε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
των παρεμβάσεων):
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Ερώτηση 7: Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελεί το τρίτο σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα
που παρατηρείται στα διοικητικά όρια του Δήμου δραστηριοποίησης της Μητρόπολης (Επιλέξτε 1) ;
☐ Αναλφαβητισμός
☐ Ανεργία
☐ Έλλειψη στέγης
☐ Εγκληματικότητα
☐ Έλλειψη Υποδομών
☐ Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία/ άλλες μορφές βίας
☐ Ερήμωση
☐ Κοινωνικός Αποκλεισμός (πρόσβαση aτόμων ΑΜΕΑ σε δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνική ένταξη
μειονοτικών ομάδων, τρίτη ηλικία κ.λπ.)
☐ Οικονομική Ανέχεια
☐ Ρατσισμός/ Ξενοφοβία
☐ Σχολικός εκφοβισμός (Bullying) / Νεανική παραβατικότητα
☐ Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις
☐ Άλλο
(Συμπληρώστε παρακάτω άλλο κοινωνικό ζήτημα)
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Ερώτηση 8: Σχετικά με το ζήτημα της ερώτησης 7, παρακαλώ περιγράψτε την υπάρχουσα κατάσταση
στα όρια του Δήμου δραστηριοποίησης της Μητρόπολης (Αναφέρετε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
του ζητήματος):

Ερώτηση 9: Σχετικά με το ζήτημα που αναγνωρίσατε ως τρίτο σημαντικότερο, παρακαλώ περιγράψτε
τις σχετικές πολιτικές παρέμβασης του Δήμου δραστηριοποίησης της Μητρόπολης καθώς και τις
αδυναμίες που εντοπίζονται (Αναφέρετε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των παρεμβάσεων):
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Ενότητα 3: Καταγραφή χαρακτηριστικών και δράσεων της Μητρόπολης
Ερώτηση 10: Γενικές Πληροφορίες για τη Μητρόπολη
Διεύθυνση Μητρόπολης
Κοινωνικές δράσεις της μητρόπολης.
Παρακαλώ αναφέρατε δράσεις και αριθμό
εξυπηρετούμενων ανά δράση το 2017

Κοινωνικές δράσεις της μητρόπολης.
Παρακαλώ αναφέρατε δράσεις και αριθμό
εξυπηρετούμενων ανά δράση το 2018
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Ερώτηση 11: Παρακαλώ προσδιορίστε σε ποια ομάδα στόχο (ευάλωτες, ειδικές ή λοιπές ομάδες
πληθυσμού) ανήκουν τα άτομα στα οποία προσφέρθηκαν υπηρεσίες από τις κοινωνικές υπηρεσίες/
δομές τις οποίες συντονίζατε/ εποπτεύατε το 2017
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Ομάδες – Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας και των οποιωνδήποτε Διακρίσεων
(Θεματικός Στόχος 9)
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Α.5
Β
Β.1
Β.1.1
Β2
Β.2.1
Β.3
Β.3.1
Β.3.2
Β.3.3
Β.4
Β.4.1
Β.4.2
Β.5
Β.6
Β.7
Β.8
Β.8.1
Β.8.2
Β.9
Β.10
Γ
Γ.1
Γ.1.1
Γ.2
Γ.2.1
Γ.2.2
Γ.2.3
Γ.3
Γ.4
Γ.4.1
Γ.4.2
Γ.5
Γ.5.1

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΑΛΩΤΕΣ
Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή
αισθητηριακές)
Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα
Οροθετικοί
Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι
Ανήλικοι παραβάτες
ΕΙΔΙΚΕΣ
Άνεργοι
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
(με κάρτα ανεργίας άνω των 12 μηνών)
Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας
ΟΑΕΔ/οικονομικά ανενεργοί/κοινωνικά αποκλεισμένοι
Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (με κάρτα ανεργίας)
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών χωρίς
κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα
(Απόφοιτοι Δημοτικού-Γυμνασίου)
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα
Και εξ αυτών με ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5.900 €
Και εξ αυτών με οικογενειακό εισόδημα από 5.901 € μέχρι
12.000 €
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Γυναίκες, θύματα κακοποίησης
Παιδιά, θύματα κακοποίησης
Μετανάστες
Και εξ αυτών Νόμιμοι (υποσύνολο του Β.8)
Και εξ αυτών Παράνομοι (υποσύνολο του Β.8)
Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο
Παλιννοστούντες
ΛΟΙΠΕΣ
Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο
Και εξ αυτών Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο με παιδιά
(υποσύνολο του Γ.1)
Περιθωριοποιημένες Κοινότητες
Και εξ αυτών ΡΟΜΑ
Και εξ αυτών Λοιποί 1:
Και εξ αυτών Λοιποί 2:
Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από την στέγαση
Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι
5.900 €
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι
5.900 €
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Γ.5.2
Γ.6

Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) χωρίς Ασφάλιση Υγείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Ομάδες – Στόχοι δεν αθροίζονται. Όσες εξ αυτών, αποτελούν «υποκατηγορίες», μπορεί να
αθροίζονται στην αντίστοιχη «Κύρια Ομάδα», όχι όμως απαραίτητα. (Σημειώνεται ότι τόσο μεταξύ των ευάλωτων
και των ειδικών ομάδων, όσο και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των ειδικών ομάδων και των λοιπών
ομάδων υφίστανται σημαντικές επικαλύψεις. Συνεπώς, οι ανωτέρω αριθμοί αποδίδουν τα μεγέθη εκάστης
κοινωνικής ομάδας (ευάλωτης, ειδικής ή λοιπής), δεν μπορούν όμως να αποδώσουν τις συγκριτικές σχέσεις
μεταξύ των ομάδων ).

Ερώτηση 12: Ομάδες στόχοι (ευάλωτες, ειδικές ή λοιπές ομάδες πληθυσμού) που εξυπηρετούνται
από τις Δομές που εποπτεύετε το 2018
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Ομάδες – Στόχου Παρεμβάσεων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας και των οποιωνδήποτε Διακρίσεων
(Θεματικός Στόχος 9)
ΚΩΔΙΚΟΣ
Α
Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Α.5
Β
Β.1
Β.1.1
Β2
Β.2.1
Β.3
Β.3.1
Β.3.2
Β.3.3
Β.4
Β.4.1
Β.4,2
Β.5
Β.6
Β.7
Β.8
Β.8.1
Β.8.2
Β.9
Β.10
Γ
Γ.1
Γ.1.1
Γ.2
Γ.2.1

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΑΛΩΤΕΣ
Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή
αισθητηριακές)
Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα
Οροθετικοί
Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι
Ανήλικοι παραβάτες
ΕΙΔΙΚΕΣ
Άνεργοι
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
(με κάρτα ανεργίας άνω των 12 μηνών)
Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια Άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας
ΟΑΕΔ/οικονομικά ανενεργοί/κοινωνικά αποκλεισμένοι
Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (με κάρτα ανεργίας)
Και εξ αυτών Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών χωρίς
κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
Και εξ αυτών Μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα
(Απόφοιτοι Δημοτικού-Γυμνασίου)
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα
Και εξ αυτών με ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5.900 €
Και εξ αυτών με οικογενειακό εισόδημα από 5.901 € μέχρι
12.000 €
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Γυναίκες, θύματα κακοποίησης
Παιδιά, θύματα κακοποίησης
Μετανάστες
Και εξ αυτών Νόμιμοι (υποσύνολο του Β.8)
Και εξ αυτών Παράνομοι (υποσύνολο του Β.8)
Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο
Παλιννοστούντες
ΛΟΙΠΕΣ
Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο
Και εξ αυτών Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο με παιδιά
(υποσύνολο του Γ.1)
Περιθωριοποιημένες Κοινότητες
Και εξ αυτών ΡΟΜΑ
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Γ.2.2
Γ.2.3
Γ.3
Γ.4
Γ.4.1
Γ.4.2
Γ.5
Γ.5.1
Γ.5.2
Γ.6

Και εξ αυτών Λοιποί 1:
Και εξ αυτών Λοιποί 2:
Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από την στέγαση
Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι
5.900 €
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Και εξ αυτών με χαμηλό ατομικό/οικογενειακό εισόδημα μέχρι
5.900 €
Και εξ αυτών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 €
Ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) χωρίς Ασφάλιση Υγείας

Ερώτηση 13: Καταγραφή εκπαιδευτικών - μορφωτικών χαρακτηριστικών επωφελούμενων από τη
Μητρόπολη
(Α)
Άνδρες
Αριθμός επωφελούμενων
Σύνολο

2017

Γυναίκες
2018

2017

2018

Μορφωτικό επίπεδο
Αναλφάβητοι
Δεν έχουν αποφοιτήσει
από το Δημοτικό σχολείο
Απόφοιτοι Δημοτικού
Σχολείου
Απόφοιτοι Βασικής
εννεαετούς εκπαίδευσης
Απόφοιτοι Λυκείου
Απόφοιτοι κάποιας
μεταλυκειακής σχολής (ΙΕΚ
κτλ)
Απόφοιτοι ΤΕΙ
Απόφοιτοι ΑΕΙ
Κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου
Κάτοχοι διδακτορικού

(Β)
Σε περίπτωση που οι επωφελούμενοι ή εξυπηρετούμενοι της Μητρόπολης είναι παιδιά (κάτω των 18
ετών) παρακαλώ συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

Αγόρια
2017

Κορίτσια
2018

2017

2018

Ειδική ομάδα στην οποία ανήκουν: Δεν φοιτούν σε
σχολείο
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Ειδική ομάδα στην οποία ανήκουν: Μετανάστες –
πρόσφυγες
Ειδική ομάδα στην οποία ανήκουν: Ασυνόδευτα
παιδιά
Ειδική ομάδα στην οποία ανήκουν: ΑΜΕΑ
Ειδική ομάδα στην οποία ανήκουν: Νοητική υστέρηση
Ειδική ομάδα στην οποία ανήκουν: Εγκατάλειψη
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (drop outs)
Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν:
Περιορισμένη ικανότητα γραπτού λόγου
Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν:
Περιορισμένη ικανότητα προφορικού λόγου
Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν:
Περιορισμένη γνώση ελληνικής γλώσσας
Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν:
Περιορισμένη γνώση μαθηματικής ανάλυσης

Ερώτηση 14: Καταγραφή ηλικιακών χαρακτηριστικών εξυπηρετούμενων από τη Μητρόπολη
Άνδρες
Πλήθος εξυπηρετούμενων
Σύνολο

2017

Γυναίκες
2018

2017

2018

Ηλικίες
<18 ετών
18 – 24 ετών
25 - 40 ετών
41 – 65 ετών
66 – 75 ετών
> 75 ετών

Ερώτηση 15: Καταγραφή χαρακτηριστικών μόνιμων, εποχικών στελεχών και εθελοντών της
Μητρόπολης
(Συμπληρώστε επωνυμία)
Άνδρες
Αριθμός Μόνιμων
Στελεχών

2017

Γυναίκες
2018

2017

2018

Σύνολο
Αριθμός εποχικών
Στελεχών - Συμβασιούχων
Αριθμός εθελοντών
Μορφωτικό επίπεδο
Απόφοιτοι Βασικής
εκπαίδευσης
Απόφοιτοι Λυκείου
Απόφοιτοι μεταλυκειακής
εκπαίδευσης (ΙΕΚ)
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Απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
Κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών
Κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος
Έτη Εκπαίδευσης
Έως 9 έτη
9-12 έτη
12-15 έτη
>15 έτη
Ηλικίες
18 – 28 ετών
29 - 40 ετών
41 – 55 ετών
56 - 65 ετών
Ειδικότητα
Συντονιστές
Γενικών καθηκόντων
Καθαριστές – κηπουροί
Ψυχολόγοι
Κοινωνικοί Λειτουργοί
Διοικητικοί Υπάλληλοι
Στελέχη για θέματα
απασχόλησης
Νομικοί
Καθηγητές
Άλλες ειδικότητες
(προσθέστε ανάλογο
αριθμό σειρών)

Ερώτηση 16: Χρόνος γενικής ή ειδικής προϋπηρεσίας κάθε στελέχους (μόνιμου ή εποχικού)
Για κάθε ένα στέλεχος που απασχολείται στη μητρόπολη, παρακαλώ αναφέρατε τα έτη γενικής
προϋπηρεσίας στην ειδικότητά του και τα έτη προϋπηρεσίας στη Μητρόπολη.
Ειδικότητα στελέχους

Γενική εμπειρία

Ειδική εμπειρία
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Ενότητα 4: Τρόπος προσέγγισης επωφελούμενων και λειτουργίας της Μητρόπολης
Η ενότητα αυτή εξετάζει τον τρόπο προσέγγισης επωφελούμενων και τον τρόπο λειτουργίας των
Μητροπόλεων.
Ερώτηση 17: Αναφέρατε προτάσεις ή επιπλέον δράσεις που θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να
συμβάλλουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων σας. Παρακαλώ αναφέρατε
συγκεκριμένες δράσεις ή προτάσεις καταγράφοντας το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος όσο και τα
ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματά τους.

Ερώτηση 18: Παρακαλώ αναφέρετε τα πιο συχνά παράπονα που λαμβάνετε από τους
επωφελούμενους στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων.
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Ερώτηση 19: Υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή ανάγκη της περιοχής που επηρεάζει στον
σχεδιασμό της υλοποίησης των δράσεων (π.χ. Τρίτη ηλικία, ΑΜΕΑ, μειονότητες ή έξαρση ενός
κοινωνικού προβλήματος - ανεργία, οικονομική ανέχεια);
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Ερώτηση 20:Υπάρχουν σχόλια που θα θέλατε να συμπληρώσετε;
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