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Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
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General Entropy index (δείκτης γενικής εντροπίας)
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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
Εισαγωγή
Η παρούσα έκθεση αποτελεί τη δεύτερη ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έτος αναφοράς το 2019. 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 2019.
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 κοινωνικής πολιτικής, καθώς και εκτίμηση και
αξιολόγηση των παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο
πλαίσιο του ΠΕΠ 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 2019. Ειδικότερα, η έκθεση διαρθρώνεται στις
ακόλουθες ενότητες:
•

Ενότητα 1: Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης, των Αναγκών και των Παρεμβάσεων στον
Τομέα της Φτώχειας και της Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης στην ΠΚΜ.

•

Ενότητα 2: Έργα – Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

•

Ενότητα 3: Εκτίμηση και αξιολόγηση των Παρεμβάσεων Κοινωνικής Πολιτικής της ΠΚΜ στο
πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
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Σε αυτό το πλαίσιο, η μεθοδολογία εκπόνησης της έκθεσης βασίστηκε στις ακόλουθες μεθόδουςτεχνικές:
•

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, τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και τις Ιερές Μητροπόλεις στο σύνολο
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.

•

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

Υφιστάμενη Κατάσταση
Τα αρνητικά αποτελέσματα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης είναι εμφανή στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας τόσο εξετάζοντας το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αλλά και τις συνθήκες
διαβίωσης και εργασίας του πληθυσμού της Περιφέρειας. Παρότι στα περισσότερα στατιστικά
μεγέθη και στατιστικούς δείκτες η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φαίνεται να ακολουθεί τις
τάσεις της χώρας, σε απόλυτα μεγέθη υπολείπεται τόσο συγκριτικά με τον εθνικό μέσο όρο όσο και
με άλλες περιφέρειες.
Συγκεκριμένα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΚΜ για την περίοδο 2000-2017 κυμαίνεται μεταξύ 10.790
και 16.794 και είναι μικρότερο σε σχέση με το σύνολο της χώρας (13.071 και 21.845) αντίστοιχα.
Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση (18.811
τετραγωνικά χιλιόμετρα) και δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδας.
Όσον αφορά στις συνθήκες διαβίωσης, μεταξύ των ετών 2018-2019 στην ΠΚΜ, παρατηρείται μια
γενικότερη υποβάθμιση σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Συγκεκριμένα το 2019, το ποσοστό
ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε κατά 4% (2019: 31,7%, 2018:30,4%), το
γενικότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας αυξήθηκε κατά 9% (2019:20.6%, 2018:18,9%), ενώ το
ποσοστό του πληθυσμού με σοβαρή υλική υστέρηση αυξήθηκε κατά 21% (2019:17,1%, 2018:14,1%).
Η εικόνα αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να οφείλεται στη μείωση της ευημερίας που
παρατηρήθηκε την προηγούμενη περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών
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λιτότητας. Με λίγα λόγια, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Κεντρική Μακεδονία αδυνατεί να
καλύψει βασικές του ανάγκες.
Με βάση τα φορολογικά στοιχεία που συλλέγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω
των φορολογικών δηλώσεων, τα εισοδήματα των κατοίκων της ΠΚΜ ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας
και επαγγέλματος το 2019, παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 10.357 € το
2017 ανήλθε σε 10.348 € το 2019. Αξίζει όμως να σημειωθεί, ότι η συνολική μείωση στο μέσο ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα από 14.838 € το 2008 σε 10.348 € το 2019 είναι της τάξης του 30,2%.
Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας των τελευταίων ετών έπληξαν 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 2019 οι ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έφτασαν τον αριθμό των 87.618. Ο συγκεκριμένος αριθμός
αποτελεί το 4,6% 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 (δηλαδή 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.
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, 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.
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Βασικά Ευρήματα
Στο πλαίσιο της έρευνας πεδίου που διεξήχθη σε επίπεδο δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, το σύνολο των δομών κοινωνικής ένταξης στην ΠΚΜ για το 2019 ήταν 907 και
εξυπηρετήθηκαν συνολικά 168.346 ωφελούμενοι. Ειδικότερα, σε όλη την Περιφέρεια λειτούργησαν
στο πλαίσιο των δήμων 38 κέντρα κοινότητας, 294 Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 132 δομές του
προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, 294 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 137
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 20 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), 8 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), 19
κοινωνικά παντοπωλεία, 16 κοινωνικά φαρμακεία, 8 συσσίτια, 8 δημοτικά ιατρεία, 5
συμβουλευτικά κέντρα γυναικών/οικογένειας, τρεις δομές υπνωτηρίων αστέγων, ένα ανοιχτό
κέντρο ημέρα αστέγων και δύο ξενώνες κακοποιημένων γυναικών και οικογένειας.
Οι δομές με τους περισσότερους ωφελούμενους στην ΠΚΜ ήταν οι εξής:
•

Κέντρα Κοινότητας με 38 δομές και 55.076 ωφελούμενους.

•

ΚΑΠΗ με 207 δομές και 41.194 ωφελούμενους.

•

Δημοτικά Ιατρεία με 8 δομές και 15.666 ωφελούμενους.

•

Βοήθεια στο Σπίτι με 132 δομές και 11.709 ωφελούμενους.

•

Κοινωνικό Παντοπωλείο με 19 δομές και 9.624 ωφελούμενους.

•

Τμήματα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας με 8 δομές και 8.469 ωφελούμενους.

•

ΚΔΑΠ με 137 δομές και 7.732 ωφελούμενους.

•

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί με 294 δομές και 7.584 ωφελούμενους.

•

Κοινωνικά Φαρμακεία με 16 δομές και 5.392 ωφελούμενους.

Οι υπεύθυνοι κοινωνικής πολιτικής των δήμων ανέδειξαν ως το πιο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα
την «Ανεργία» (σε ποσοστό 50%), ακολούθως την «Οικονομική Ανέχεια» (σε ποσοστό 29%), και τρίτο
κατά σειρά την «Έλλειψη Υποδομών» (σε ποσοστό 8%).
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, όπως και το 2018, κατέδειξαν το μεθοδολογικό-ερευνητικό κενό
που υπάρχει. Συγκεκριμένα, το 43% δηλώνει ότι «Δεν υπάρχει κάποια σχετική ή Δεν ξέρουν». Το
αντίστοιχο ποσοστό το 2018 ανήλθε σε 57%, γεγονός που σηματοδοτεί ότι μέρος των Δήμων της
ΠΚΜ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης στοιχείων σχετικά με την χαρτογράφηση του αριθμού
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των ατόμων των ευάλωτων, ομάδων για λόγους άσκησης πολιτικής. Συγκεκριμένα, καταγράφεται
ένα μεγάλο ποσοστό 41% των δήμων, να αντλεί πληροφορίες από τα ανεπίσημα στοιχεία των δομών
που διαθέτουν. Μόλις το 8% των δήμων αντλεί στοιχεία από τα στατιστικά που δημοσιεύει το
Υπουργείο για την έγκριση επιδόματος του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ), ενώ σε
ποσοστό 5% από την ΠΕΣΚΕ, 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, 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.
Αναλυτικά:

•

Η πορεία υλοποίησης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9α κρίνεται πολύ ικανοποιητική.
Ειδικότερα σε όρους φυσικής υλοποίησης έχει υπερεπιτευχθεί ο στόχος που αφορά τον
Πληθυσμό που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (ποσοστό επίτευξης του
δείκτη εκροής με κωδ. CO36, 181% ή 2.169.940 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 υπερεπιτευχθεί 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, 111,8% ή 44.722 άτομα).

•

Όσον αφορά τις δράσεις που αφορούν την προώθηση στην απασχόληση 750 ατόμων
ευπαθών κοινωνικών ομάδων (τιμή στόχος 2023), αυτές παρουσιάζουν υπερεπίτευξη
(ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 10902, 153,7%). Σημειώνεται επίσης, ότι ο δείκτης
αποτελέσματος με κωδ. 10502, έχει ήδη επιτευχθεί (τιμή επίτευξης 14.539 άτομα ή ποσοστό
145%, με τιμή στόχο 2023 τα 10.000 άτομα).
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•

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).

Παράλληλα, επιτυγχάνεται και ο στόχος του αριθμού των

ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05503
119% ή 2.386 ωφελούμενοι, με τιμή στόχο 2023 τα 2.000 άτομα), ενώ 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.
•

Η πορεία υλοποίησης των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii του ΕΠ ΠΚΜ είναι
αρκετά ικανοποιητική. Ειδικότερα, έχουν ωφεληθεί 94 συμμετέχοντες με αναπηρία
(ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. CO16, 55,2% με τιμή στόχο 2023 τους 170
συμμετέχοντες). 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, 171% ή 1.460 ωφελούμενοι) και τον αριθμό των
σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (ποσοστό επίτευξης
του δείκτη με κωδ. 11501, 182,8% ή 620 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
(31/12/2019) ανέρχονται σε 75.981 άτομα (ήτοι ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ.
05503, 379,9%).

•

Τέλος, όσο αφορά τις Επενδυτικές Προτεραιότητές 9v και 9vi, η πορεία υλοποίησης έως και
τις 31/12/2019 είναι μηδενική και θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης και
υλοποίησης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 2023 του ΕΠ ΠΚΜ.
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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 έχουν δημιουργήσει ένα συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα κοινωνικών
ανισοτήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η πανδημία COVID-19 αναμένεται να
εντείνει ακόμα περισσότερο το φαινόμενο αυτό.

•

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 Κεντρικής Μακεδονίας παρατηρείται πλήρης
αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με τη 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. Προς
αυτή την κατεύθυνση, προτείνεται η προώθηση των καλών πρακτικών, ως αναγκαιότητα
άμεσης αλλαγής πολιτικής (paradigm swift).

•

Σε επίπεδο Δήμων, εντοπίζεται και το 2019 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. Παράλληλα, προτείνεται η ηλεκτρονική διασύνδεση των
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 λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας φαίνεται να αποτελεί σημαντικό εργαλείο άσκησης
κοινωνικής πολιτικής αλλά και σημαντικό παράγοντα αντιμετώπισης των κοινωνικών
ανισοτήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης αναμένεται να αποτελέσουν
βασικό εργαλείο ανάσχεσης των κοινωνικών επιδράσεων της πανδημίας COVID-19.
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•

Στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΚΜ της ΠΕΣΚΕ για όλες τις Επενδυτικές Προτεραιότητες (με εξαίρεση
την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v και την Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi που παρουσιάζουν
καθυστέρηση)

παρατηρείται

υψηλός

αποτελεσματικότητας των δράσεων.
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.1. Προφίλ Περιφέρειας

1.1.1. Υφιστάμενη Κατάσταση
Στην παρούσα ενότητα σκιαγραφείται το προφίλ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) σε
διοικητικό, οικονομικό, πληθυσμιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση (18.811 τετραγωνικά
χιλιόμετρα) και δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδας. Η Περιφέρεια διαιρείται σε επτά (7)
Περιφερειακές Ενότητες1 (ΠΕ), οι οποίες ταυτίζονται γεωγραφικά με τους νομούς που την
απαρτίζουν και σε τριάντα οκτώ (38) Δήμους2.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), για το 2019, ο πληθυσμός της ΠΚΜ
(συμπεριλαμβανομένου και του Αγίου Όρους) ανέρχεται σε 1.873.777 κατοίκους εκ των οποίων
970.745 (ή 51,81 %) είναι γυναίκες και 903.032 είναι άνδρες (48,19 %). Ο πληθυσμός της ΠΚΜ την
κατατάσσει ως τη δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, μετά την Αττική, με ποσοστό 17,4%
του συνολικού πληθυσμού της. 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 (δηλαδή 157 ηλικιωμένοι 65+ για κάθε 100 παιδιά ως 14 ετών).
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας το οποίο οφείλουμε να σκιαγραφήσουμε πριν
προχωρήσουμε στην αναλυτική έκθεση εισοδημάτων είναι το κατά κεφαλήν εισόδημά της (κατά
κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - ΑΕΠ) που αντιστοιχεί στον κάθε κάτοικο και αποτελεί βασικό
μέτρο ευημερίας των κοινωνιών.
Σε ότι αφορά στο παραγόμενο ΑΕΠ, το Γράφημα 1 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξή του σε
τρέχουσες τιμές κατά κεφαλήν για το σύνολο της Ελλάδας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
καθώς και τις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες που την απαρτίζουν, για την περίοδο 2000-2017
με στοιχεία που έχουν αντληθεί από την ΕΛΣΤΑΤ.

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
2
Δήμοι: 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 - Κολινδρού, Πυλαίας - Χορτιάτη,
Σερρών, Σιθωνίας, Σιντίκης, Σκύδρας, Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου
1
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Όπως παρουσιάζεται στο γράφημα, τόσο η ΠΚΜ στο σύνολό της, όσο και οι επιμέρους ΠΕ που την
απαρτίζουν υπολείπονται σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Την χρονική περίοδο που
παρατηρούμε, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδος κυμαίνεται μεταξύ 13.071 και 21.845 ευρώ ενώ
αντίστοιχα ο μέσος όρος της ΠΚΜ μεταξύ 10.790 και 16.794 ακολουθώντας σε όλες τις περιόδους
την τάση της ελληνικής οικονομίας, χωρίς χρονική καθυστέρηση, τόσο στη φάση μεγέθυνσης του
οικονομικού κύκλου όσο και σε αυτή της ύφεσης που παρατηρείται μετά το 2009 και σχετίζεται με
τη Διεθνή Χρηματοπιστωτική Κρίση.

Γράφημα 1. ΑΕΠ κκ σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο 2000-2017, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές όμως δεν δύναται να αποδώσει πλήρως την κατάσταση
της οικονομίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ειδικά μάλιστα όταν αναφερόμαστε σε
διαχρονικές συγκρίσεις.
Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει διάκριση μεταξύ των ονομαστικών ή τρεχουσών ή
ακαθάριστων μεγεθών και των πραγματικών. Τα ακαθάριστα μεγέθη αναφέρονται σε μεγέθη π.χ.
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τιμές, που διαμορφώνονται ή επικρατούν σε κάθε έτος, με δεδομένες τις οικονομικές συνθήκες που
επικρατούν στη χώρα π.χ. το επίπεδο τιμών την δεδομένη χρονική περίοδο. Ωστόσο, μία τέτοια
θεώρηση δεν διευκολύνει τις διαχρονικές συγκρίσεις οικονομικών μεγεθών ακόμα και του ίδιου
μεγέθους π.χ. κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς οι τιμές τους έχουν διαμορφωθεί κάτω από διαφορετικές
οικονομικές συνθήκες. Αυτό υποδηλώνει ότι, αναφερόμαστε στον όγκο του μεγέθους αλλά όχι στην
αγοραστική του αξία, δηλαδή στο τι μπορεί να αγοράσει.
Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στην παρούσα μελέτη μετατρέπουμε τις
τρέχουσες τιμές σε πραγματικές τιμές χρησιμοποιώντας δεδομένα για τους αποπληθωριστές του
ΑΕΠ από την Παγκόσμια Τράπεζα3. Οι νέες τιμές4 του κατά κεφαλήν (κ.κ.) ΑΕΠ παρουσιάζονται σε
πραγματικές τιμές με μονάδα βάσης το 2015 στο Γράφημα 2 και τον Πίνακας 59 του Παραρτήματος.
Από το Γράφημα 2 μπορούμε να αποκτήσουμε μία πληρέστερη εικόνα για την οικονομία της ΠΚΜ
και των ΠΕ σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Την δεκαετία που προηγείται τις οικονομικής κρίσης
του 2010 (2000-2010) τα στοιχεία δείχνουν ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν μία
Περιφέρεια δύο «ταχυτήτων» απαρτιζόμενη από Περιφερειακές ενότητες με κ.κ. ΑΕΠ το οποίο
ακολουθούσε τόσο την τάση όσο και τα επίπεδα του μέσου όρου της χώρας καθώς και από
Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες παρουσίαζαν κ.κ. ΑΕΠ έως και 3 φορές μικρότερο από τον
αντίστοιχο Ελληνικό μέσο όρο.
Η συνολική συρρίκνωση του κατά κεφαλήν προϊόντος που ακολούθησε το σύνολο της χώρας την
τελευταία δεκαετία (2010-2010), φαίνεται ότι οδήγησε σε μία υπό όρους σύγκλιση μεταξύ των
Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ. Βάσει του Διαγράμματος 1 και της εξέλιξης του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η σχετική σύγκλιση μεταξύ των ΠΕ

Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια
σε αναπτυσσόμενες χώρες για αναπτυξιακά έργα (π.χ. δρόμοι, γέφυρες, σχολεία) με δεδηλωμένο στόχο τη μείωση
της φτώχειας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη σελίδα της
Παγκόσμιας Τράπεζας ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.worldbank.org/ ενώ ο σύνδεσμος
https://data.worldbank.org/ αφορά στην βάση δεδομένων.
4
Για να γίνει η μετατροπή από ονομαστικά σε πραγματικά μεγέθη, χρειάζεται να αφαιρεθεί το επίπεδο τιμών. Η
διαδικασία ονομάζεται αποπληθωρισμός και είναι απαραίτητο βήμα των εμπειρικών μελετών που περιλαμβάνουν
νομισματικά μεγέθη. Οι αποπληθωριστές για το ΑΕΠ είναι διαθέσιμοι από εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων όπως
για παράδειγμα η Παγκόσμια Τράπεζα. Συγκεκριμένα, ο σκοπός μας είναι να μεταφέρουμε τις διαθέσιμες τιμές σε
ένα κοινό έτος βάσης, το οποίο τις περισσότερες φορές επιλέγεται αυθαίρετα χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στην
ανάλυση. Η διαδικασία αποπληθωρισμού περιλαμβάνει τη δημιουργία έτους βάσης για τους αποπληθωριστές, με το
έτος βάσης να λαμβάνει την τιμή 1 (ή 100). Τιμές αποπληθωριστών μεγαλύτερες ή μικρότερες από την μονάδα
υποδηλώνουν αύξηση ή μείωση των τιμών του συγκεκριμένου έτους σε σχέση με το έτος βάσης. Για παράδειγμα,
αποπληθωριστής ίσος με 0.8 δηλώνει ότι το επίπεδο τιμών το συγκεκριμένο έτος ήταν 20% χαμηλότερο συγκριτικά
με το έτος βάσης. Έπειτα, τα ονομαστικά μεγέθη διαιρούνται με τους αντίστοιχους αποπληθωριστές, αφαιρώντας
έτσι το επίπεδο τιμών, και λαμβάνουμε το πραγματικό μέγεθος.
3
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προέρχεται από τη σταδιακή προσαρμογή των τιμών σε μικροοικονομικό επίπεδο. Στον Πίνακας 59
του Παραρτήματος παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία του Γράφημα 2 καθώς και οι αντίστοιχοι
μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για την περίοδο που εξετάζουμε.
.

Γράφημα 2. ΑΕΠ Ελλάδος, Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων 2000-2017, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, World Bank

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και σε περιφερειακό ή και νομαρχιακό επίπεδο ο
δείκτης για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεμονωμένα

δεν επαρκεί ώστε να αποτυπώσει και να

χαρτογραφήσει την ευημερία των κατοίκων. Για τη σαφέστερη αποτύπωση του βαθμού ευημερίας
της ΠΚΜ, η παρούσα έκθεση θα εξετάσει τα επίπεδα φτώχειας και ανισοτήτων σε επίπεδο
περιφέρειας καθώς και τα επίπεδα ανεργίας, απασχόλησης και εισοδημάτων σε επίπεδο ΠΚΜ και
ΠΕ.

1.1.2. Τομεακή διάρθρωση ανά περιφερειακή ενότητα
Σχετικά με τη σύσταση της οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και της γεωμορφολογίας του εδάφους, παρατηρείται
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μετατόπιση του κέντρου βάρους της απασχόλησης και της παραγωγής προς τον τριτογενή τομέα και
κυρίως του τουρισμό. Ο δευτερογενής τομέας συρρικνώνεται ενώ ο πρωτογενής σταθεροποιείται5.
Συγκεκριμένα, στον Πίνακας 1 παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής και την μεταβολή αυτού για
τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα μεταξύ των ετών 2009 και 2015 για το σύνολο της
χώρας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά καθώς και για τις επιμέρους περιφερειακές
της ενότητες. Αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα, παρατηρούμε ότι οι νομοί Ημαθίας, Πέλλας και
Σερρών εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Στον δευτερογενή καταγράφεται ότι ο νομός Κιλκίς
εμφανίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή, ενώ οι νομοί Πέλλας, Ημαθίας και Θεσσαλονίκης
εμφανίζονται γύρω από τον μέσο όρο της Περιφέρειας συνολικά. Στον τριτογενή τομέα ο νομός
Χαλκιδικής κυριαρχεί αγγίζοντας το 82% (κυρίως λόγω του τουρισμού) ενώ ακολουθεί ο νομός
Θεσσαλονίκης με 80% περίπου.

Σύνολο χώρας
Περιφέρεια (ΜΟ)
Ημαθία
Θεσσαλονίκη
Κιλκίς
Πέλλα
Πιερία
Σέρρες
Χαλκιδική

2009
3,10
4,60
14,30
1,40
9,50
15,20
7,30
11,10
5,60

Πρωτογενής
2015
Μεταβολή
4,40
1,30
6,10
1,50
19,00
4,70
2,00
0,60
9,30
-0,20
20,00
4,80
8,00
0,70
13,60
2,50
7,60
2,00

2009
17,10
19,00
20,30
18,80
31,80
21,30
15,90
15,70
16,60

Δευτερογενής
2015
Μεταβολή
16,20
-0,90
17,10
-1,90
19,70
-0,60
17,50
-1,30
27,50
-4,30
17,60
-3,70
13,10
-2,80
14,20
-1,50
9,70
-6,90

2009
79.70
76.40
65.40
79.80
58.60
63.60
76.80
73.20
77.80

Τριτογενής
2015
Μεταβολή
83,00
3,30
76,80
0,40
61,30
-4.10
80,40
0,60
63,30
4,70
62,30
-1,30
79,00
2,20
72,20
-1,00
82,70
4,90

Πίνακας 1. Τομεακή διάρθρωση των περιφερειακών ενοτήτων, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Αγειρίτης και
Νικολαϊδης (2019).

Σύμφωνα με τους Αγειρίτη και Νικολαϊδη (2019), αναφορικά με τη σύσταση του πρωτογενούς τομέα
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δεσπόζουσα θέση κατέχουν η φυτική παραγωγή, τα
φρούτα και τα δημητριακά. Ο δευτερογενής τομέας εμφανίζει άνιση συμμετοχή καθώς υπάρχουν
κλάδοι

οι

οποίοι

σε

όρους

απασχόλησης

υπερτερούν

(κατασκευή

ειδών

ένδυσης,

κλωστοϋφαντουργικών υλών) και άλλοι που υπολείπονται (κλάδοι χημικών ουσιών, βασικών
φαρμακευτικών ειδών, ηλεκτρονικών υπολογιστών). Συγκεκριμένα, η βιομηχανία τροφίμων
αντιπροσωπεύει το 1/3 της απασχόλησης στην χώρα. Σχετικά με τον τριτογενή τομέα, το ενδιαφέρον
εστιάζεται στον τομέα του τουρισμού όπου μαζί με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας κατέχει την τρίτη θέση στη δυναμικότητα του συνόλου των ξενοδοχειακών

5

Ιακωβίδης, 2014
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μονάδων (12,2%), των δωματίων (11,3%) και των κλινών (11,3%), μετά τις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου
και Κρήτης, οι οποίες μαζί συγκεντρώνουν περίπου το 40-50% των αντίστοιχων μεγεθών.
Ακολουθούν οι Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην
μελέτη των Αγειρίτη και Νικολαϊδη (2019).
Συνολικά, το παραγωγικό δυναμικό της Περιφέρειας συντίθεται ως ένα πλέγμα δραστηριοτήτων με
μεγάλη συγκέντρωση σε λίγους κλάδους της βιομηχανίας και της πρωτογενούς παραγωγής, κατά
κανόνα έντασης εργασίας και κεφαλαίου, καθώς και στον κλάδο των υπηρεσιών.

1.2. Συνθήκες διαβίωσης, ανισότητες και φτώχεια
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλύσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, τις ανισότητες
και τη φτώχεια τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα
στοιχεία των αναλύσεων βασίζονται σε πρωτογενή δεδομένα του ερωτηματολογίου European
Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)6. Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία
παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τη διαβίωση, τη φτώχεια και την έκταση των ανισοτήτων
στην ΠΚΜ μέσω του υπολογισμού ευρέως αποδεκτών δεικτών κοινωνικών και εισοδηματικών
ανισοτήτων.
Τα διαθέσιμα δεδομένα αφορούν στο βασικό δείκτη που είναι το ποσοστό «ατόμων που διατρέχουν
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού7» καθώς και σε δύο από τις τέσσερις κατηγορίες
μεταβλητών που περιλαμβάνει. Σύμφωνα με την Eurostat είναι όλες μετρημένες σε ποσοστό επί του
πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβλητές που απαρτίζουν το βασικό δείκτη είναι:
•

«ποσοστό κινδύνου φτώχειας8»,

6

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
Άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή αντιμετωπίζουν σοβαρή υλική στέρηση ή ζουν σε νοικοκυριά με πολύ
χαμηλή ένταση εργασίας. Τα άτομα προσμετρώνται μόνο μία φορά, ακόμη και αν βρίσκονται σε διάφορους υποδείκτες. Σε κίνδυνο φτώχειας είναι τα άτομα με ένα ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο κινδύνου
φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60 % του εθνικού μέσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (μετά τις κοινωνικές
μεταβιβάσεις). Η υλική στέρηση καλύπτει δείκτες που αφορούν την οικονομική ένταση και τα διαρκή αγαθά. Σοβαρά
υλικά άποροι έχουν συνθήκες διαβίωσης που περιορίζονται σοβαρά από την έλλειψη πόρων, και βιώνουν
τουλάχιστον 4 από τα 9 ακόλουθα είδη στερήσεων: δεν έχει χρήματα i) την πληρωμή των μισθωμάτων ή των
λογαριασμών χρησιμότητας, ii) να διατηρείται το σπίτι αρκετά ζεστό, iii) αντιμετωπίζουν απρόβλεπτα έξοδα, iv)
καταναλώνουν κρέας, ψάρια ή ισοδύναμο πρωτεϊνών κάθε δεύτερη ημέρα, v) εβδομαδιαίες διακοπές μακριά από το
σπίτι, vi) αυτοκίνητο, vii) πλυντήριο, viii) έγχρωμη τηλεόραση, ή ix) ένα τηλέφωνο. Τα άτομα που ζουν σε
νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας είναι εκείνα ηλικίας 0-59 ετών που ζουν σε νοικοκυριά όπου οι ενήλικες
(ηλικίας 18-59 ετών) εργάζονται λιγότερο από το 20% του συνολικού εργατικού δυναμικού τους το τελευταίο έτος.
8
Ορίζεται ως «τα άτομα με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο
καθορίζεται στο 60% του εθνικού μέσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος».
7
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•
•
•

το «ποσοστό σοβαρής υλικής στέρησης9»,
το «ποσοστό ανθρώπων που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας10», και,
το «ποσοστό σοβαρής στέρησης στέγασης».

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι, για τις δύο τελευταίες κατηγορίες, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ενώ
για τις κατηγορίες με διαθέσιμα δεδομένα, υπάρχουν καταχωρήσεις μόνο για τα έτη 2018 και 2019
σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας. Για τον λόγο αυτό, ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 2)
περιλαμβάνει τις τιμές και τον ρυθμό μεταβολής (ΡΜ) μεταξύ 2018-2019 για τις τρεις πρώτες
μεταβλητές.
Παρατηρούμε επίσης ότι στο σύνολο της χώρας, το ποσοστό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού εμφανίζεται μειωμένο κατά 6% μεταξύ των δύο διαθέσιμων
περιόδων, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει βελτίωση στην ευημερία των ατόμων αυτών.
Παρόλα αυτά, η εικόνα που παρατηρείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι
διαφοροποιημένη από αυτή του συνόλου της χώρας. Οι ρυθμοί μεταβολής των μεταβλητών που
αναφέρονται σε μια γενικότερη υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και άμβλυνση της
ευημερίας, εμφανίζουν θετικούς ρυθμούς.
Συγκεκριμένα, μεταξύ των ετών 2018 και 2019 το ποσοστό ατόμων στη χώρα που διατρέχουν
κίνδυνο φτώχειας μειώθηκε με ρυθμό 6% από το 31,8% σε 30%. Αντίθετα ρυθμό αύξησης, 4%,
εμφάνισε το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην ΠΚΜ, όπου το 2019 ανήλθε σε 31,7% (από 30,4% το
20018). Αντίστοιχα ρυθμό αύξησης 9% είχαμε και στο ποσοστό κινδύνου φτώχειας, το οποίο για το
2019 ανήλθε σε 20,6% στην ΠΚΜ. Αυτό σημαίνει ότι, στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, ένας στους πέντε κατοίκους έχει σοβαρή υλική υστέρηση, όπως φαίνεται στο Πίνακας
2. Η εικόνα αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να οφείλεται στη μείωση της ευημερίας της
προηγούμενης περιόδου όπως αυτή αποτυπώθηκε στα γραφήματα της Ενότητας 1 (Γραφήματα 1
και 2).

Σύμφωνα με την περιγραφή της Eurostat, «Η συλλογή "υλική στέρηση" καλύπτει δείκτες που αφορούν την
οικονομική ένταση, τα διαρκή αγαθά, τη στέγαση και το περιβάλλον της κατοικίας. Σοβαρά υλικά άποροι έχουν
συνθήκες διαβίωσης που περιορίζονται σοβαρά από την έλλειψη πόρων, και βιώνουν τουλάχιστον 4 από τα 9
ακόλουθα είδη στερήσεων: δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα i) να πληρώνουν ενοίκιο ή λογαριασμούς
χρησιμότητας, ii) να μένουν στο σπίτι αρκετά ζεστά, iii) να αντιμετωπίζουν απροσδόκητα έξοδα, iv) να τρώνε κρέας,
ψάρι ή ισοδύναμο πρωτεΐνης κάθε δεύτερη ημέρα, v) εβδομαδιαίες διακοπές μακριά από το σπίτι, vi) ένα αυτοκίνητο,
vii) ένα πλυντήριο, viii) μια έγχρωμη τηλεόραση, ix) ένα τηλέφωνο.
10
Τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας είναι άτομα ηλικίας 0-59 ετών που ζουν σε
νοικοκυριά, όπου οι ενήλικες εργάζονται λιγότερο από το 20% του συνολικού εργατικού δυναμικού τους κατά τη
διάρκεια του περασμένου έτους.
9
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Ελλάδα

Άτομα που διατρέχουν

ΠΚΜ

2018

2019

(%)

(%)

31,80

30

18,50

16,70

ΡΜ

2018

2019

ΡΜ

(%)

(%)

-0,06

30,4

31,7

0,04

17,9

-0,03

18,9

20,60

0,09

16,2

-0,03

14,10

17,10

0,21

κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού
Ποσοστό κινδύνου
φτώχειας
Σοβαρή υλική στέρηση

Πίνακας 2. Συνθήκες διαβίωσης και φτώχεια, 2018-2019. - Πηγή: Eurostat.

Σε ότι αφορά στις κοινωνικές ανισότητες όπως αυτές αποτυπώνονται από τα εισοδήματα, ο όρος
«ανισότητα» αναφέρεται στην άνιση κατανομή του εισοδήματος σε όλο τον πληθυσμό μιας χώρας
στο σύνολο της ή σε επιμέρους τμήματα, π.χ. Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητητες. Όσο
μικρότερη είναι η κατανομή (εισοδήματος), τόσο μεγαλύτερη είναι η ανισότητα (εισοδήματος).
Η ανισότητα των εισοδημάτων συνοδεύεται συχνά από ανισότητα περιουσιακών στοιχείων, η οποία
ορίζεται ως άνιση κατανομή του πλούτου. Οι πληθυσμοί μπορούν να διαιρεθούν με διαφορετικούς
τρόπους για να δείξουν διαφορετικά επίπεδα και μορφές ανισότητας εισοδήματος, όπως ανισότητα
εισοδήματος κατά φύλο, γεωγραφική θέση, επάγγελμα. Για την ανάλυση του επιπέδου
εισοδηματικής ανισότητας σε έναν πληθυσμό έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά μέτρα όπως, ο
συντελεστής Gini, ο δείκτης γενικής εντροπίας, και, οι λόγοι διασποράς δεκατημορίων ή δεκαδικών.
Ο συντελεστής Gini αποτελεί μέτρο ανισότητας μιας κατανομής και θεωρείται ως ένας δημοφιλής
τρόπος σύγκρισης των εισοδηματικών ανισοτήτων παγκοσμίως. Βασίζεται στην καμπύλη Lorenz, μια
αθροιστική καμπύλη συχνότητας που συγκρίνει την κατανομή μιας συγκεκριμένης μεταβλητής (για
παράδειγμα, εισόδημα) με την ομοιόμορφη κατανομή που αντιπροσωπεύει την ισότητα. Οι τιμές
του κυμαίνονται μεταξύ του μηδενός (0) και της μονάδας (1) και είναι απαλλαγμένος από μονάδες
μέτρησης καθώς αντιπροσωπεύει ποσοστό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της
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ανισότητας του πλούτου11. Ως μια πολύ γενική κατάταξη αναφορικά με τιμές του, τιμές κάτω από
0,40 υποδεικνύουν μια πλούσια οικονομία ενώ τιμές εντός του εύρους 0,5-1 αναφέρονται σε
φτωχές οικονομίες στις οποίες υπάρχει ανισοκατανομή εισοδημάτων12.
Συμπληρωματικά του συντελεστή GINI, χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία και άλλοι δείκτες που
βοηθούν στην περαιτέρω χαρτογράφηση της ίσης (ή μη) κατανομής εισοδημάτων. Ανάμεσα σε
αυτούς, συχνά χρησιμοποιούνται ο δείκτης γενικής εντροπίας (General Entropy index - GE) καθώς
και δείκτες που συγκρίνουν διαφορετικές περιοχές της εισοδηματικής κατανομής.
Η διακύμανση των τιμών του δείκτη GE είναι μεταξύ του μηδενός και του απείρου, με το μηδέν να
αντιπροσωπεύει ίση κατανομή ενώ μεγαλύτερες τιμές αντιπροσωπεύουν υψηλότερα επίπεδα
ανισότητας. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο συγκεκριμένος δείκτης μπορεί να παραμετροποιηθεί
ανάλογα με το βάρος που δίνεται στις αποστάσεις μεταξύ εισοδημάτων σε διάφορα τμήματα της
κατανομής εισοδήματος και κατά συνέπεια να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το μηχανισμό που
οδηγεί τις ανισότητες.13
Οι δείκτες σύγκρισης περιοχών της κατανομής (δείκτες εκατοστημορίου, δεκατημορίου ή
τεταρτημορίου) αποτελούν έναν απλό και δημοφιλή τρόπο μέτρησης της ανισότητας καθώς
παρουσιάζουν την αναλογία του μέσου εισοδήματος σε σύγκριση με εκείνη του πλουσιότερου 10%
ή με εκείνη του φτωχότερου 10%. Επίσης, χρησιμοποιούνται και άλλα δεκατημόρια όπως για
παράδειγμα του πλουσιότερου 10% με εκείνη του φτωχότερου 50% (90/50), του φτωχότερου 10%
με το 50% (10/50) και του πλουσιότερου 25% με το φτωχότερο 25% (75/25) με αντίστοιχες
ερμηνείες. Οι αναλογίες αυτές ερμηνεύονται εύκολα με την έκφραση του εισοδήματος των
πλουσίων ως πολλαπλάσιο του εισοδήματος των φτωχών.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία εισοδηματικής ανισότητας για την Ελλάδα και την
ΠΚΜ όπως υπολογιστήκαν οικονομετρικά με βάση δεδομένα από την βάση EU-SILC. Όπως είναι
Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται να μην έχει κανείς αρνητικό καθαρό πλούτο. Χρησιμοποιείται επίσης συχνά για
μέτρηση της διακριτικής ισχύος των συστημάτων διαβάθμισης στον πιστωτικό κίνδυνο διαχείριση.
12
Ερμηνευτικά στο δείκτη GINI, μηδενικές τιμές αντιστοιχούν στην τέλεια ισότητα εισοδήματος (δηλαδή όλοι έχουν
το ίδιο εισόδημα) ενώ όσο πλησιάζει προς την μονάδα, μετακινούμαστε σε καταστάσεις που αντιστοιχούν στην τέλεια
ανισότητα εισοδήματος (δηλαδή ένα άτομο έχει όλο το εισόδημα, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν μηδενικό εισόδημα). Για
παράδειγμα, μια χώρα με υψηλότερο συντελεστή Gini συνδέεται με μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα σχετικά με
μια χώρα που παρουσιάζει χαμηλότερη τιμή.
13
Για την παραμετροποίηση του δείκτη χρησιμοποιούνται τιμές σε παρένθεση δίπλα από το GE οι οποίες
υποδηλώνουν το που δίνεται βαρύτητα. Για παράδειγμα, τιμή βάρους μηδέν, δηλαδή GE(0), η GE είναι πιο ευαίσθητη
στις αλλαγές στο αριστερό τμήμα της κατανομής (μέρος του πληθυσμού με τα χαμηλότερα εισοδήματα) και για
υψηλότερες τιμές όπως η GE(2), η μέτρηση είναι πιο ευαίσθητη στις αλλαγές που επηρεάζουν το δεξί τμήμα
(υψηλότερα εισοδήματα).
11
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εμφανές, με βάση τόσο το δείκτη GINI, όσο και τους δείκτες γενικής εντροπίας καθώς και τους
δείκτες σύγκρισης κατανομών η ΠΚΜ παρουσιάζει μία σχετικά πιο ίση κατανομή εισοδημάτων σε
σχέση με το σύνολο της χώρας. Οι διαφορές είναι μικρές και δεν ερμηνεύουν τις μεγάλες ενδοπεριφερειακές διαφορές που παρουσιάζονται στο Γράφημα 2. Εντούτοις παρουσιάζουν μία
σταθερή εικόνα ότι στο σύνολο της Περιφέρειας οι ανισότητες, ακόμα και με βάση το 10% του πιο
πλούσιου πληθυσμού της ΠΚΜ, τα εισοδήματα κατανέμονται καλύτερα από ότι στο σύνολο της
χώρας.

90/10
8,328
GE(0)
0,328

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Σύνολο Ελλάδος
Δείκτες σύγκρισης περιοχών της κατανομής
90/50
10/50
75/25
90/10
90/50
10/50
2,423
0,291
2,900
8,599
2,477
0,288
Δείκτες Εντροπίας και GINI
GE(1)
GE(2)
Gini
GE(0)
GE(1)
GE(2)
0,263
0,294
0,398
0,338
0,269
0,302
Πίνακας 3. Δείκτες εισοδηματικών ανισοτήτων
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75/25
2,946
Gini
0,403
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1.3. Απασχόληση
Για τη σε βάθος ανάλυση της κατανομής και κατάστασης των εισοδημάτων τόσο στη χώρα όσο και
στην ΠΚΜ κρίνεται απαραίτητη η εξέταση ζητημάτων εργασίας, απασχόλησης και ανεργίας. Στην
ενότητα αυτή παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για την απασχόληση τόσο για το σύνολο της χώρας
όσο και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2000-2017.
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν συλλεχθεί από την ΕΛΣΤΑΤ και αφορούν στον
συνολικό αριθμό απασχολούμενων (σε χιλιάδες), στον αριθμό των απασχολούμενων στο δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα (σε % επί του συνόλου), στο καθεστώς απασχόλησης, πλήρους ή μερικής (σε %
επί του συνόλου) καθώς και στον τύπο απασχόλησης που αναφέρεται σε κατηγορίες απασχόλησης
όπως αυτοαπασχολούμενοι με και χωρίς προσωπικό (σε % επί του συνόλου), μισθωτοί (σε % επί του
συνόλου) καθώς και βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση (σε % επί του συνόλου). Οι πίνακες
Πίνακας 60 και Πίνακας 61 του παραρτήματος δείχνουν την εξέλιξη των μεγεθών αυτών για την

περίοδο μελέτης.
Εστιάζοντας στα στοιχεία των απασχολουμένων για το σύνολο της χώρας, παρατηρούμε ότι, κατά
μέσο όρο, η χώρα αποτελείται από μισθωτούς ιδιωτικού τομέα πλήρους απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα (78%), υπό καθεστώς
πλήρους απασχόλησης (93%). Σχετικά με την κατηγορία απασχόλησης, στο σύνολο της χώρας
παρατηρούμε ότι το ποσοστό αυτοαπασχολούμενων με προσωπικό ανέρχεται, κατά μέσο όρο, σε
7,6% την περίοδο 2000-2017, ενώ το ποσοστό αυτών χωρίς προσωπικό εμφανίζεται χαμηλό (0,23%
κατά μέσο όρο). Στο σύνολο της χώρας, οι μισθωτοί ανέρχονται στο 64% των απασχολούμενων, κατά
μέσο όρο, ενώ οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση αγγίζουν το 6%, κατά μέσο όρο, για την
περίοδο που εξετάζεται.
Εστιάζοντας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αποτυπώνεται η ίδια κατάσταση, με τον μέσο
απασχολούμενο να απασχολείται ως μισθωτός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
Συγκεκριμένα, το 79% απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε
ποσοστό 93%. Σχετικά με την κατηγορία απασχόλησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
παρατηρούμε ότι το ποσοστό αυτοαπασχολούμενων με προσωπικό ανέρχεται, κατά μέσο όρο, την
περίοδο 2000-2017 σε 8,5% ενώ το ποσοστό αυτών χωρίς προσωπικό είναι 0,25%. Οι μισθωτοί
ανέρχονται κατά μέσο όρο, στο 64% των απασχολούμενων, ενώ οι βοηθοί στην οικογενειακή
επιχείρηση αγγίζουν το 6% για την περίοδο που εξετάζεται.
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Παρατηρούμε ότι, οι δύο πίνακες σκιαγραφούν ένα παρόμοιο προφίλ για τον μέσο εργαζόμενο. Το
Γράφημα 3 που ακολουθεί αναφέρεται στον ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης (ΡΜ
απασχόλησης) σε επίπεδο χώρας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 20002017.

Γράφημα 3. Εξέλιξη ρυθμού μεταβολής απασχόλησης, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ

Από το Γράφημα 3 παρατηρούμε ότι, από την αρχή του δείγματος διακρίνεται μια σταδιακή μείωση
της απασχόλησης διαχρονικά στο σύνολο της χώρας, έως και το 2008. Το 2008, που συμπίπτει με
την έλευση των συνεπειών της χρηματοοικονομικής κρίσης στην χώρα, έως και το 2012,
παρατηρείται μια έντονη μείωση του ρυθμού μεταβολής της απασχόλησης. Από το 2012 έως και το
2014 η απασχόληση φαίνεται να αυξάνεται, ωστόσο ο ρυθμός μεταβολής της παραμένει αρνητικός.
Από το 2014 έως και το 2017, ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης διατηρείται σε θετικά επίπεδα
και παρά τις ελαφρές διακυμάνσεις, χαρακτηρίζεται από μια συγκρατημένα αυξητική τάση.
Σχετικά με το ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
παρατηρούμε ότι χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις κατά την περίοδο του δείγματος. Από
την αρχή του δείγματος έως και το 2004, χαρακτηρίζεται από έντονες αυξομειώσεις. Για τα επόμενα
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τρία έτη, ήτοι έως και το 2006, ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης βαίνει αυξανόμενος. Για την
περίοδο 2006-2012, ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης μειώνεται, ξεπερνώντας την μείωση του
ρυθμού απασχόλησης στο σύνολο της χώρας. Από το 2012 και έκτοτε, ακολουθεί το μοτίβο του
αντίστοιχου ρυθμού στο σύνολο της χώρας.
Από το 2014 όμως, ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης στην ΠΚΜ εμφανίζεται υψηλότερος από
αυτόν του συνόλου της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των απασχολούμενων στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας αυξήθηκε γρηγορότερα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων σύνολο της
χώρας έως το 2015. Από το 2015 και μέχρι το τέλος της περιόδου που μελετάμε, παρατηρείται
μείωση, η οποία όμως κατά την τελευταία περίοδο παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα σχετικά με το
σύνολο της χώρας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός μεταβολής σε επίπεδο χώρας
εμφανίζει μια σχετική σταθερότητα την περίοδο 2014-2017 ενώ χαρακτηρίζεται από μια
μετριοπαθή αυξητική τάση, σε αντίθεση με τον αντίστοιχο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ο οποίος χαρακτηρίζεται από έντονες μεταβολές.
Στη συνέχεια εστιάζουμε την προσοχή μας στην εκπαίδευση των απασχολουμένων για την περίοδο
2000-2017, σε επίπεδο χώρας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα οποία παρουσιάζονται
στους Πίνακας 62 και Πίνακας 63 του Παραρτήματος.
Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο ποσοστό των εργαζομένων με «Λίγη ή Καθόλου Εκπαίδευση»,
με «Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», με «Κατώτερη Δευτεροβάθμια», με «Ανώτερη Δευτεροβάθμια &
Μεταδευτεροβάθμια» και τέλος αυτών με «Τριτοβάθμια». Σε επίπεδο χώρας παρατηρούμε ότι ο
μέσος εργαζόμενος κατέχει «Ανώτερη Δευτεροβάθμια & Μετα-δευτεροβάθμια» εκπαίδευση (40%)
ενώ ακολουθούν οι απασχολούμενοι απόφοιτοι «Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με 28% όρο ενώ
παρόμοια είναι τα ποσοστά και για την ΠΚΜ.
Συνεπώς, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης με τα στοιχεία της
εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο μέσος
εργαζόμενος για την περίοδο 2000- 2017 είναι μισθωτός πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού τομέα
και απόφοιτος ανώτερης δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Μία επιπλέον παράμετρος η οποία θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με την απασχόληση αφορά στα
χαρακτηριστικά της απασχόλησης τα οποία δεν αποτυπώνονται σε ποσοτικούς δείκτες αλλά
αφορούν στην ποιότητα των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και στο πως αυτές ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες των εργαζομένων. Ένας ποιοτικός δείκτης που χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία για
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την αποτύπωση των ανωτέρω, είναι ο δείκτης ικανοποίησης των εργαζομένων από το εργασιακό
τους περιβάλλον. Με βάση τα στοιχεία που διατίθενται από το EUSILC στο Γράφημα 4 που
ακολουθεί έχει υπολογιστεί η κατανομή του σχετικού δείκτη τόσο για το σύνολο της χώρας όσο και
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος εργαζόμενος είναι
αρκετά ικανοποιημένος, από τις συνθήκες εργασίας του, αλλά όχι πλήρως. Σχετικά με την ΠΚΜ
παρατηρείται ότι τα επίπεδα ικανοποίησης είναι ελαφρώς μικρότερα από το μέσο όρο της χώρας
κατά περίπου 5-6%, χωρίς όμως αυτή η διαφορά να κρίνεται ως στατιστικά σημαντική.

Γράφημα 4. Ικανοποίηση με τις συνθήκες εργασίας (κατανομή), Πηγή Eurostat
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1.4. Ανεργία
Η παρούσα ενότητα, σκοπό έχει να πλαισιώσει τη μελέτη παρουσιάζοντας στοιχεία σχετικά με την
ανεργία σε επίπεδο χώρας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφερειακών Ενοτήτων της
Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2000-2017. Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί μέσω της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και έχουν υποστεί επεξεργασία προκειμένου να μετατραπούν σε
ποσοστά επί του συνόλου των ανέργων.
Κρίνεται σκόπιμο πριν παρουσιαστούν τα εν λόγω στοιχεία, να δοθούν τόσο το θεωρητικό πλαίσιο
γύρω από την έννοια της ανεργίας όσο και κάποιοι ορισμοί προκειμένου να γίνει σαφέστερο το
περιεχόμενο της. Ως ανεργία14 ορίζεται μια κατάσταση όπου κάποιος είναι ικανός και διαθέσιμος
προς εργασία στον τρέχοντα μισθό, αλλά δεν δύναται να βρει εργασία ενώ ο αριθμός των ανέργων
σε μια οικονομία είναι ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία εργασίας, που είναι ικανοί και διαθέσιμοι
για εργασία με τους τρέχοντες μισθούς και δεν έχουν μια θέση εργασίας.
Το εργατικό δυναμικό αποτελείται από όσους έχουν εργασία (απασχολούμενοι) και εκείνους που
δεν απασχολούνται (άνεργοι) αλλά έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν και είναι διαθέσιμοι να
εργασθούν. Τα άτομα αυτά συνήθως καταφεύγουν στην αναζήτηση εργασίας με αποστολή του
βιογραφικού σημειώματος τους σε εταιρείες. Το μη-εργατικό δυναμικό είναι το τμήμα του ενήλικου
πληθυσμού που ασχολείται με τα οικιακά, είναι συνταξιούχοι, ασθενούν σοβαρά ώστε απέχουν από
την εργασία, ή δεν ψάχνουν για εργασία ενώ το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθμός των ανέργων
διαιρούμενος με το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Υπολογίζεται για το σύνολο του ενήλικου
πληθυσμού και για άλλες μικρότερες ομάδες, άντρες, γυναίκες κ.λπ.
Επίσης, η ανεργία δύναται να κατηγοριοποιηθεί ως προς τη χρονική διάρκεια που το άτομο
παραμένει εκτός απασχόλησης, σε μακροχρόνια ανεργία, σε βραχυχρόνια ανεργία και σε εποχιακή
ανεργία. Περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις της ανεργίας γίνονται ανάλογα με τα κοινωνικά,
δημογραφικά, εκπαιδευτικά, ηλικιακά ή άλλα χαρακτηριστικά (π.χ. γυναικεία ανεργία, ανεργία
αποφοίτων Α.Ε.Ι., νεανική ανεργία, κ.ο.κ.).
Η ανεργία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια. Ωστόσο, η
μακροχρόνια ανεργία είναι ένα πολυπαραγοντικό θέμα.

14

Σχετικά με την ανεργία βλ. αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσης.

33

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

Το Γράφημα 5 παρουσιάζει στοιχεία για το συνολικό ποσοστό ανεργίας τόσο σε επίπεδο χώρας όσο
και σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα στοιχεία
δείχνουν ότι τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και σε τάσεις το σύνολο των ΠΕ και η ΠΜΚ ακολουθούν την
πορεία της ανεργίας στη χώρα. Τα ποσοστά αυξάνονται εμφανώς μετά την Ύφεση του 2010. Κατά
τη διάρκεια της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας (2014-2019) είναι αξιοσημείωτη η μείωση του
ποσοστού στο νομό Χαλκιδικής όπου η ανεργία παρουσιάζεται να μειώθηκε με 2,4 φορές το ρυθμό
της χώρας. Δεδομένου ότι η ΠΕ στηρίζεται κυρίως στον τομέα του τουρισμού η βελτίωση αυτή θα
μπορούσε να αποδοθεί στην μεγαλύτερη ελαστικότητα του τομέα.

Γράφημα 5. Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ

Αναφορικά με τα πλήρη στοιχεία της ανεργίας για την χώρα και την ΠΚΜ παρουσιάζονται στους
πίνακες του Παραρτήματος 64 και 65 όπου βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο, το 57% των ανέργων είναι
μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή είναι άνεργοι για περισσότερο από 12 μήνες. Το ποσοστό αυτό
μειώνεται για την επόμενη κατηγορία (ανεργία μεγαλύτερη των 24 μηνών, 24>) στο 34%.
Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι νέοι άνεργοι, δηλαδή οι άνεργοι χωρίς κάποια προϋπηρεσία
οι οποίοι βγαίνουν πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, αποτελούν μόλις το 0,32% του συνόλου των
ανέργων για την περίοδο που εξετάζουμε ενώ ο μέσος άνεργος της περιόδου σε ποσοστό 56% ήταν
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μισθωτός κατά την τελευταία του εργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι απ’ το 2004 και μετά,
παρατηρείται μια αύξηση του ποσοστού των ανέργων που συνήθιζαν να εργάζονται ως μισθωτοί.
Στους πίνακες του Παραρτήματος 65 και 66 παρουσιάζονται στοιχεία για τον αριθμό των
απασχολούμενων, των ανέργων, του εργατικού δυναμικού και το ποσοστό ανεργίας για το σύνολο
της χώρας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε ότι αφορά το μορφωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων παρατηρούμε ότι για την
περίοδο που εξετάζουμε το 50% των ανέργων στη χώρα έχουν «Ανώτερη δευτεροβάθμιά ή Μεταδευτεροβάθμια» εκπαίδευση, ενώ παράλληλα 21% (ένας στους πέντε ανέργους) είναι απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαίδευσης, τα ποσοστά είναι χαμηλά,
κατά μέσο όρο (αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος 67 και 68).
Συνοψίζοντας, το προφίλ του μέσου ανέργου, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει ότι είναι πρώην μισθωτός, απόφοιτος
τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μέση παραμονή σε κατάσταση ανεργίας μεταξύ των
12 και 24 μηνών.
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1.5. Εισοδήματα
1.5.1. Κατανομή Εισοδημάτων
Η ενότητα αυτή εστιάζει στην ανάλυση εισοδημάτων σε μικροοικονομικό επίπεδο τόσο για το
σύνολο της χώρας όσο και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για την ανάλυση
χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα σε δύο επίπεδα: σε χωρικό επίπεδο (Χώρας, Περιφέρειας και Νομών)
καθώς και σε επίπεδο νοικοκυριών (το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης). Τα στοιχεία
αναφέρονται στο συνολικό ακαθάριστο και συνολικό ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα σε επίπεδο
νοικοκυριού και προέρχονται από τη βάση δεδομένων EUSILC15. Το σύνολο του δείγματος για όλα
τα έτη ανέρχεται σε 48.651 παρατηρήσεις για το σύνολο της χώρας εκ των οποίων τα 9.000
(ανάλογα με την μεταβλητή) αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο Γράφημα 6 παρουσιάζεται η κατανομή των εισοδημάτων, όπως αυτές καταγράφηκαν από το
EU-SILC για το σύνολο της χώρας και την ΠΚΜ. Η κατανομή της χώρας παρουσιάζεται με μπλε χρώμα
και η κατανομή της Περιφέρειας με ανοιχτό κόκκινο χρώμα. Από την αποτύπωση του ιστογράμματος
παρατηρούμε ότι οι δύο κατανομές είναι παρεμφερείς με ταυτόσημες μέσες τιμές. Από πλευράς
διακύμανσης παρατηρείται ότι στην ΠΚΜ υπάρχουν κατά τι λιγότεροι με πολύ υψηλά εισοδήματα
(>55.000 ευρώ ετησίως) και αντίστοιχα περισσότεροι στο φάσμα <25.000 ευρώ ετησίως.
Για να εξεταστεί η ισότητα κατανομής των εισοδημάτων σε επίπεδο περιφέρειας, με βάση τη
μεθοδολογία της Ενότητας 1.2, στο Γράφημα 7 απεικονίζεται η καμπύλη ανισοτήτων Lorenz. Τα
στοιχεία δείχνουν ότι και σε επίπεδο μικροδεδομένων η κατανομή των δεδομένων στην Περιφέρεια
παρουσιάζει το ίδιο ποσοστό ανισοτήτων με αυτό του μέσου όρου της χώρας.

Η βάση δεδομένων EU-SILC παρέχει μικροδεδομένα για το εισόδημα, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και
τις συνθήκες διαβίωσης. Για κάθε χώρα και έτος υπάρχουν δύο βασικές δέσμες, τα δεδομένα που αναφέρονται στο
νοικοκυριό και τα δεδομένα που αφορούν στο άτομο και αφορούν σε τέσσερις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, το Μητρώο
Νοικοκυριών (Household Register - D), το Προσωπικό Μητρώο (Personal Register - R), τα Οικιακά δεδομένα των
νοικοκυριών (Household Data - Η) και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Personal Data - Ρ). Όσον αφορά στην
πρώτη ομάδα, περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες εισοδήματος, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη στέγαση, ενώ η
τελευταία καλύπτει θέματα όπως βασικές δημογραφικές πληροφορίες, εκπαίδευση, εργατικές. Για τις ανάγκες της
παρούσας μελέτης, θα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη ομάδα που περιλαμβάνει δεδομένα για το συνολικό ακαθάριστο
εισόδημα των νοικοκυριών σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας αλλά και για το συνολικό
ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή το μετά φόρων εισόδημα. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,
τα στοιχεία για το εισόδημα συλλέγονται συνήθως για το έτος αναφοράς εισοδήματος που προηγείται της
ημερομηνίας της έρευνας. Το τελικό σύνολο δεδομένων αποτελείται από την προσθήκη αυτών των διαφορετικών
φακέλων σε ετήσια βάση για κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Για μια λεπτομερή παρουσίαση της βάσης δεδομένων,
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/overview.
15
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Γράφημα 6. Ιστόγραμμα κατανομής εισοδημάτων, Πηγή Eurostat

Γράφημα 7. Καμπύλη Lorenz για Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πηγή Eurostat
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Αναλύοντας τα στοιχεία από το EU-SILC (βλ. αναλυτικά τους Πίνακες 70 και 71 του Παραρτήματος)
προκύπτει ότι για το παρόν δείγμα το μέσο νοικοκυριό στην χώρα για τα χρόνια με διαθέσιμα
δεδομένα είχε πραγματικό εισόδημα16 25.875 ευρώ με σημαντικά μεγάλη τυπική απόκλιση (19.297
ευρώ). Συγκριτικά, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το αντίστοιχο μέσο εισόδημα των
νοικοκυριών του δείγματος εμφανίζεται σχεδόν 5% χαμηλότερο (24.057 ευρώ).
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από την σκοπιά ανάλυσης ευημερίας, παρουσιάζει η εξέταση του
διαθέσιμου πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση
φόρων και εισφορών. Τα στοιχεία της συγκεκριμένης ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακας 71
του Παραρτήματος τόσο για το σύνολο της χώρας όσο και για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας. Το μέσο διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα σε επίπεδο νοικοκυριού διαμορφώνεται στις
20.266 για το σύνολο της Ελλάδος ενώ για την ΠΚΜ ανέρχεται στα 19.384 ευρώ.

1.5.2. Εισόδημα και φύλο
Μία από τις βασικές παραμέτρους διάρθρωσης των εισοδηματικών κατανομών που μας επιτρέπει
το EU-SILC να πραγματοποιήσουμε είναι αυτή μεταξύ των δύο φύλων αναλύοντας το μισθολογικό
τους χάσμα και τη διάρθρωσή του. Ως μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων ορίζεται η μέση
διαφορά μεταξύ της αμοιβής των εργαζόμενων ανδρών και γυναικών. Η Ελλάδα είναι μία από τις
χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιστορικά μεγάλες διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων. Σύμφωνα
με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, 2002), η Ελλάδα έχει ένα από τα
υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικού και τομεακού διαχωρισμού φύλου.
Οι αιτίες ύπαρξης και διατήρησης των υψηλών ποσοστών μισθολογικού χάσματος στην Ελλάδα
ποικίλουν. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξανόμενη εστίαση στο φαινόμενο της
υποεκπροσώπησης των γυναικών σε

διάφορους κλάδους επαγγελμάτων και ειδικότερα σε

επαγγέλματα με σχετικά υψηλότερες αμοιβές τα οποία απαιτούν ειδικές γνώσεις/ικανότητες 17

18

.

Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση και οι προσωπικές επιλογές μόρφωσης αποτελούν ένα σημαντικό
παράγοντα που αντιπροσωπεύει ένα μέρος του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.
Διαπιστώνεται επίσης ότι ένας από τους λόγους στους οποίους βασίζονται αυτές οι επιλογές είναι
ότι οι σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα οι γυναίκες στην Ελλάδα τείνουν να αναζητούν εργασία σε
Το εισόδημα αυτό αναφέρεται σε αποπληθωρισμένο εισόδημα προ φόρων.
Main, B. (1991). Gender differences in wage rates, work histories, and occupational segregation. Journal of
Economic Studies, Vol. 18 No. 2, pp. 22-39.
18
Kara, O. (2006). Occupational gender wage discrimination in Turkey. Journal of Economic Studies, Vol. 33 No.
2, pp. 130-43.
16
17
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τομείς με μικρότερο «ρίσκο», με αποτέλεσμα να αμείβονται λιγότερο σε σχέση με τον αντρικό
πληθυσμό στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα σημαντικό μέρος του
μισθολογικού χάσματος στην Ελλάδα προκύπτει λόγω των εκ των προτέρων επιλογών από γυναίκες
λιγότερο οικονομικά ακαδημαϊκών ροών (π.χ. τέχνες, ανθρωπιστικές σπουδές, εκπαίδευση).19
Ωστόσο, η Ελλάδα γνώρισε μεγάλη μεγέθυνση στον τομέα της εκπαίδευσης τις τελευταίες
δεκαετίες20

21

. Ως εκ τούτου, οι διαφορές των μισθών μεταξύ των ατόμων με υψηλότερα επίπεδα

εκπαίδευσης είναι απίθανο να είναι αποτέλεσμα «παραδοσιακών» εργατικών δυναμικών στην
αγορά εργασίας (όπως χαμηλότερη συμμετοχή γυναικών, διακρίσεις, οριακή προσκόλληση στο
εργατικό δυναμικό κ.λπ.) και αναμένεται να αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στα παραγωγικά
χαρακτηριστικά αντ 'αυτού22 23.
Βασιζόμενοι στα δεδομένα που αντλήσαμε από το EU-SILC, υπολογίσαμε με το μοντέλο Oaxaca
Decomposition24 το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι κατά μέσο όρο στην χρονική
περίοδο 2000-2013 (με βάση τη διαθεσιμότητα δεδομένων) το μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα
κυμαινόταν μεταξύ 3.500 και 5.300 ευρώ ετησίως ενώ αντίστοιχα τα ποσά για την ΠΚΜ ήταν μεταξύ
3.400 και 5.800 ευρώ ετησίως, αποτελέσματα στατιστικώς ταυτόσημα. Η γραφική αναπαράσταση
των αποτελεσμάτων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζεται στο παρακάτω
γράφημα.

19

Livanos, I., & Pouliakas, K. (2011). Wage returns to university disciplines in Greece: are Greek higher education
degrees Trojan Horses? Education Economics, 19(4), 411-445.
20
Livanos, I. (2010). The relationship between higher education and the labour market in Greece: the weakest link?
Higher Education, Vol. 60 No. 5, pp. 473-89.
21
Magoula, T. and Psacharopoulos, G. (1999). Schooling and monetary rewards in Greece: an over-education false
alarm? Applied Economics, Vol. 31, pp. 1589-97.
22
Papapetrou, E. (2007). Education, labour market and wage gaps in Greece. Bank of Greece Economic Bulletin,
Vol. 28 No. 2, pp. 57-84.
23
Livanos, I., & Pouliakas, K. (2012). Educational segregation and the gender wage gap in Greece. Journal of
Economic Studies.
24
To μοντέλο Oaxaca decomposition είναι μία στατιστική μέθοδος που εξηγεί την απόκλιση των μέσων τιμών μίας
μεταβλητής μεταξύ δύο κατηγοριών (εν προκειμένω φύλων) ώστε να εξηγήσει τις ανισότητες μεταξύ των δύο
κατηγοριών οι οποίες προκύπτουν από από την απόσταση των μέσων τιμών των διακυμάνσεών τους. Η μέθοδος
προτάθηκε από τον R. Oaxaca (1973) και χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία για την αποτύπωση του μισθολογικού
χάσματος των φύλων ανάμεσα σε άλλες εφαρμογές.
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Γράφημα 8. Ανάλυση μισθολογικού χάσματος φύλων Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πηγή ΑΑΔΕ

Το μισθολογικό χάσμα της τάξεως του 10% κρίνεται ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σχετικά με
παράγοντες που δύναται να το επηρεάζουν. Στους Πίνακες του Παραρτήματος 73 και 73
παρουσιάζονται στοιχεία για το μέσο διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα ανά επίπεδο εκπαίδευσης25
και φύλο για την Ελλάδα και την ΠΚΜ αντίστοιχα. Για το σύνολο της χώρας τα στοιχεία δείχνουν ότι
οι άνδρες (47,69% του δείγματος) έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερο εισόδημα από τις γυναίκες
(52,31% του δείγματος) για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης εκτός από την κατηγορία «Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση», όπου το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των
γυναικών εμφανίζεται, κατά μέσο όρο, υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών.
Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βλέπουμε πως το μέσο διαθέσιμο πραγματικό
εισόδημα των ανδρών είναι κατά μέσο όρο υψηλότερο από των γυναικών σχεδόν για όλες τις
κατηγορίες εκπαίδευσης εκτός από τη βαθμίδα «Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» όπου οι
γυναίκες εμφανίζονται με σχεδόν διπλάσιο εισόδημα από τους άνδρες, κατά μέσο όρο.

25

Ακολουθώντας τη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης
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Συμπληρωματικά με το επίπεδο εκπαίδευσης κρίνεται σκόπιμο να εκτιμηθεί και το αποτέλεσμα που
έχει η βασική δραστηριότητα απασχόλησης στο μισθολογικό χάσμα. Οι Πίνακες του Παραρτήματος
74 και 75 παρουσιάζουν τα σχετικά στοιχεία από τα οποία παρατηρούμε ότι τόσο σε επίπεδο χώρας
όσο και Περιφέρειας οι άνδρες εργαζόμενοι έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα
από τις γυναίκες για όλες τις κατηγορίες δραστηριότητας.
Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάζει το μισθολογικό χάσμα και πρέπει να
αναλυθεί είναι η οικογενειακή κατάσταση καθώς συχνά το μισθολογικό χάσμα συσχετίζεται με τη
μητρότητα. Στο δείγμα το οποίο εξετάσαμε, τα στοιχεία δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί καθώς
οι γυναίκες έχουν χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης (και
μητρότητας) τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και στην ΠΚΜ ( βλ. Πίνακας 76 και 77 του
Παραρτήματος). Η μόνη περίπτωση στην οποία η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει διαφορετικά
το μισθολογικό χάσμα είναι για τις γυναίκες που δηλώνουν «εν διαστάσει» ή «διαζευγμένες»
πιθανόν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης μέσω διατροφής.

1.5.3. Εισοδήματα σε ατομικό-οικογενειακό επίπεδο
Το επόμενο επίπεδο ανάλυσης βασίζεται σε μικροοικονομικά στοιχεία από φορολογικές δηλώσεις
όπως αυτές συλλέγονται και αποτυπώνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Στον Πίνακας 78 του Παραρτήματος αποτυπώνονται αναλυτικά το μέσο ετήσιο δηλωθέν
οικογενειακό εισόδημα για την περίοδο 2008 έως 2017 στο σύνολο της χώρας και για την περίοδο
2008 έως 2019 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από την έναρξη της Οικονομικής Κρίσης, το
μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα στην ΠΚΜ, παρουσιάζεται χαμηλότερο κατά 11% από το
αντίστοιχο μέσο εισόδημα στο σύνολο της χώρας.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το οικονομικό έτος 2008 , τα δηλωθέντα εισοδήματα στις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες στο σύνολο της χώρας ανέρχονταν σε 93,3 δισ. ευρώ με το μέσο ετήσιο
δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα να υπολογίζεται στα 16.668,00 ευρώ . Αντιθέτως το φορολογικό
έτος 2017 τα δηλωθέντα εισοδήματα 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
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μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 14.838 € το 2008 σε 10.361 € το 2019 (ποσοστό -30,2%).
Αξίζει όμως να σημειωθεί, ότι παρατηρείται μια σταθεροποίηση του μέσου ετήσιου οικογενειακού
εισοδήματος κατά τα έτη 2017 έως 2018. Σε ότι αφορά τους ρυθμούς μεταβολής των εισοδημάτων
όλων των κατηγοριών του Πίνακας 76 παραπάνω για το σύνολο της χώρας για την περίοδο 20082013. Όπως είναι φανερό, οι μεγαλύτεροι ρυθμοί μείωσης παρατηρούνται στους μισθωτούς και
στους συνταξιούχους. Γενικά, από το 2009 και μέχρι το 2013 παρατηρείται μια έντονη μείωση σε
όλες τις κατηγορίες ενώ από το 2013 έως και το 2014 γίνεται μετάβαση σε θετικούς ρυθμούς
μεταβολής για να μειωθούν πάλι την επόμενη χρονιά (2015). Έκτοτε, ακολουθούν μεταβολές των
εισοδημάτων έως και το 2017 όπου παρότι παρατηρείται ότι οι ρυθμοί μεταβολής παραμένουν σε
θετικά επίπεδα, ωστόσο χαμηλότερα της αρχικής περιόδου. Παρόμοιο μοτίβο παρατηρείται και
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς να χάνουν
σημαντικό μέρος του εισοδήματος τους εντός της περιόδου 2008-2013 ενώ διακυμάνσεις
παρατηρούνται έως το τέλος της περιόδου.
Ενδιαφέροντα αποτελέσματα παράγονται όταν κανείς εξετάσει σε συνδυασμό τα δηλωθέντα
εισοδήματα με τις βασικές δραστηριότητες. Οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις του ρυθμού μεταβολής
των εισοδημάτων προέρχονται από τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα και τους
εισοδηματίες τόσο στην Περιφέρεια όσο και στο σύνολο της χώρας. Σχετικά με το δηλωθέν
εισόδημα της κατηγορίας «εισοδηματίας», ως αναμένεται παρατηρείται μία σημαντική μείωση του
μέσου (ετήσιου) εισοδήματος των εισοδηματιών τόσο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσο
και στο σύνολο της χώρας, η οποία οφείλεται εν μέρει στην οικονομική ύφεση καθώς και στις
κρατικές πολιτικές φορολογίας των υψηλών εισοδημάτων από ενοίκια (με συντελεστές που
αγγίζουν το 50%).
Εστιάζοντας στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα ή επιχειρηματίες, ο ρυθμός
μεταβολής του μέσου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο στο σύνολο
της χώρας όσο και στην ΠΚΜ, άγγιξε το μέγιστο του το έτος 2012 με ποσοστό μείωσης ίσο με -0,16
(Πίνακας 74 του Παραρτήματος).
Σε ότι αφορά στους μισθωτούς και συνταξιούχους η διακύμανση του ρυθμού μεταβολής των
εισοδημάτων ακολουθεί την τάση της χώρας με μεγαλύτερη διακύμανση μεταξύ 2010 και 2015 και
μικρότερη τις περιόδους πριν την Χρηματοπιστωτική Κρίση καθώς την περίοδο 2015-2017.
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΚΜ
Tα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα βασίζονται στην ανάλυση των δεδομένων
της συντελεσθείσας έρευνας πεδίου στους Δήμους της ΠΚΜ για το έτος 2019. Συγκεκριμένα,
συλλέχτηκαν δεδομένα και από τους τριάντα οχτώ (38) δήμους της ΠΚΜ.
Στο πρώτο μέρος του παρόντος, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της έρευνας για
το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνεχεία, τα συμπεράσματα της
έρευνας εξειδικεύονται ανά περιφερειακή ενότητα και Δήμο. Ειδικότερα, παρουσιάζονται
αναλυτικά οι απαντήσεις των Δήμων σχετικά με τα βασικά κοινωνικά προβλήματα στο έτος
αναφοράς, τις ενέργειες/ παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή τους καθώς και τις προτάσεις των
φορέων του Δήμου για μελλοντικές προτεινόμενες ενέργειες. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα ποσά
χρηματοδότησης που έλαβε ο κάθε Δήμος από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους στο έτος
αναφοράς. Τέλος, για το ίδιο έτος αναφοράς παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαντήσεις των φορέων
της Κοινωνίας των Πολιτών και των Μητροπόλεων στα προαναφερόμενα πεδία.

2.1. Ανάλυση δεδομένων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
2.1.1. Κοινωνικά Προβλήματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Σε ερώτηση σχετικά με το ποιο θεωρούν το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα που παρατηρείται στα
διοικητικά όρια του Δήμου τους, οι μισοί δήμοι (ή ποσοστό 50%), δηλώνουν την «Ανεργία» ως το
σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, ενώ ακολουθούν με
ποσοστά, 29%, και, 8%, η «Οικονομική Ανέχεια» και η «Έλλειψη Υποδομών». Σημειώνεται δε, ότι σε
σύγκριση με τα αντίστοιχα ευρήματα της έρευνας πεδίου του έτους 2018, η «Ανεργία» δηλωνόταν
ως πρώτο και σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα με ποσοστό 54%, ενώ ακολουθούσε η
«Οικονομική Ανέχεια» με ποσοστό, 22%, ήτοι μειώνεται το ποσοστό με το οποίο δηλώνεται το
πρόβλημα της ανεργίας, και αυξάνεται αυτό της οικονομικής ανέχειας.
Ακολουθούν τα προβλήματα του «Κοινωνικού Αποκλεισμού», της «Ερήμωσης» και της «Έλλειψης
Στέγης» με αρκετά χαμηλότερα ποσοστά, ήτοι 5%, 5% και 3%, αντίστοιχα.
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Γράφημα 9: Πρώτο σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα για τους δήμους της ΠΚΜ

Ποιό από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελεί το σημαντικότερο
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Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, 2019

Δεύτερο, σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα (Γράφημα 10), δηλώνεται η «Οικονομική Ανέχεια»
με ποσοστό 29% (έναντι 35%, το 2018), και η «Ανεργία» με ποσοστό 21% (έναντι 19%, το 2018).
Ακολούθως, με μικρότερα ποσοστά, δηλώνονται κατά σειρά τα κοινωνικά προβλήματα της
«Έλλειψης Υποδομών» (16%), του «Κοινωνικού Αποκλεισμού» (11%), της «Ερήμωσης» (8%), του
«Αναλφαβητισμού» (8%), της «Γήρανσης του Πληθυσμού» (3%), της «Έμφυλης και
Ενδοοικογενειακής Βίας» (3%), και τέλος, της «Εγκληματικότητας» (3%).
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Γράφημα 10: Δεύτερο σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα για τους δήμους της ΠΚΜ
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Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, 2019

Γράφημα 11: Τρίτο σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα για τους δήμους της ΠΚΜ
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Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, 2019
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Τέλος, ως τρίτο σημαντικότερο πρόβλημα για το έτος 2019 (Γράφημα 11), οι δήμοι επέλεξαν την
«Έλλειψη Υποδομών» με ποσοστό 24%, ενώ υψηλά ποσοστά καταλαμβάνουν και τα κοινωνικά
ζητήματα της «Ανεργίας» (21%), του «Κοινωνικού Αποκλεισμού» (13%), και, της «Οικονομικής
Ανέχειας» (11%). Με ποσοστά που δεν υπερβαίνουν το 5% έχουν δηλωθεί τα κοινωνικά ζητήματα
της «Χρήσης Ουσιών» (5%), της «Έμφυλης και Ενδοοικογενειακής Βίας» (5%), της «Έλλειψης
Στέγης» (5%), του «Αναλφαβητισμού» (5%), της «Ερήμωσης» (3%) και του «Σχολικού Εκφοβισμού»
(3%).
Αν αθροίσουμε σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) τις απαντήσεις των Δήμων, σχετικά με το
ποιο θεωρούν το κυριότερο σε σημαντικότητα πρόβλημα, τότε προκύπτουν τα ακόλουθα σημαντικά
συμπεράσματα, όπως αποτυπώνονται στο γράφημα 12 που ακολουθεί:
✓ Στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Πέλλας και Κιλκίς, ως σημαντικότερο πρόβλημα
αναγνωρίζεται αυτό της ανεργίας.
✓

Στην ΠΕ Πιερίας, 2 από τους 3 δήμους δηλώνουν την «Ανεργία» ως το σημαντικότερο
πρόβλημα, ενώ ο 1 στους 3 αυτόν της «Ερήμωσης».

✓ Στο σύνολο των δεκατεσσάρων δήμων του ΠΕ Θεσσαλονίκης οι οχτώ (ποσοστό, 57%)
αναγνωρίζουν ως πρώτο και κυριότερο πρόβλημα αυτό της «Ανεργίας», οι τρεις (ποσοστό,
21%) την «Οικονομική ανέχεια», οι δύο (ποσοστό, 14%) την «Έλλειψη Στέγης» και ένας
δήμος (ποσοστό, 7%) τον «Κοινωνικό Αποκλεισμό».
✓ Στην ΠΕ Χαλκιδικής, 2 Δήμοι (ή ποσοστό 40%) αναγνώρισαν ως σημαντικότερο κοινωνικό
ζήτημα την «Έλλειψη Υποδομών», 2 Δήμοι (ή ποσοστό 40%) αυτό της «Οικονομικής
Ανέχειας», ενώ, 1 Δήμος (ή ποσοστό 20%) την «Ανεργία». Το εύρημα αυτό σχετίζεται με την
αξιοσημείωτη μείωση του ποσοστού ανεργίας στον νομό Χαλκιδικής κατά την διάρκεια της
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας (2014-2019) (βλ. Ενότητα 1.4). Αξίζει όμως να
σημειωθεί, ότι στο μεγαλύτερο μέρος των δήμων της ΠΕ Χαλκιδικής συναντάται έντονα το
φαινόμενο της εποχικής απασχόλησης, ως συνέπεια της ανεπτυγμένης τουριστικής
δραστηριότητας.
✓ Στο σύνολο των επτά δήμων της ΠΕ Σερρών οι τέσσερις (ή ποσοστό 57%) δηλώνουν ως
σημαντικότερο πρόβλημα την «Οικονομική Ανέχεια», οι δύο (ή ποσοστό 28%) την «Ανεργία»
και ένας (ή ποσοστό 14%) την «Ερήμωση».
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✓ Τέλος, οι δύο στους τρεις δήμους (ή ποσοστό 67%) της ΠΕ Ημαθίας επέλεξαν ως
σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα την «Οικονομική Ανέχεια», ενώ ο ένας ( ή ποσοστό
33%) τον «Κοινωνικό αποκλεισμό».

Γράφημα 12: Πρώτο σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα για τους δήμους ανά ΠΕ της ΠΚΜ
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Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, 2019

2.1.2. Χαρτογράφηση ευάλωτου πληθυσμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Για το έτος 2019, το 43% των Δήμων δηλώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την
χαρτογράφηση του ευάλωτου πληθυσμού ή ότι δεν γνωρίζουν να υπάρχουν. Το ποσοστό αυτό είναι
μειωμένο κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018, που ανερχόταν σε 57%. Επιπρόσθετα,
το ποσοστό των Δήμων που αντλεί πληροφορίες από τα ανεπίσημα στοιχεία των δομών του,
αυξήθηκε το 2019 κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με ένα έτος πριν, ήτοι από 19% το
2018 σε 39% το 2019. Συνεπώς, αυξήθηκε ο αριθμός των Δήμων της ΠΚΜ που έχει ξεκινήσει την
διαδικασία αναζήτησης στοιχείων για την χαρτογράφηση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
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Επίσης, μόλις το 8% των Δήμων δηλώνει ότι αντλεί στοιχεία από τα στατιστικά που δημοσιεύει το
Υπουργείο για την έγκριση του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ). Ακόμη, ένα ποσοστό
5% των Δήμων δηλώνει ότι αντλεί στοιχεία από την ΠΕΣΚΕ και μόλις ένα 5% ότι διεξάγουν δική τους
έρευνα.

Γράφημα 13: Ύπαρξη στοιχείων για την χαρτογράφηση ευάλωτων, ειδικών και λοιπών ομάδων
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Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, 2019

Σύμφωνα με τα στοιχεία των δήμων, το σύνολο των δομών κοινωνικής ένταξης στην ΠΚΜ ήταν 907
και το σύνολο των ωφελούμενων από αυτές ανήλθε στους 168.346 πολίτες. Στον Πίνακα 4, που
ακολουθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά ο αριθμός των ωφελούμενων ανά δομή για το σύνολο της
ΠΚΜ.
Για το έτος 2019, τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν την Κοινωνική Δομή με τους περισσότερους
ωφελούμενους (σημειώνεται ότι το 2018 η δομή με τους περισσότερους ωφελούμενους ήταν τα
ΚΑΠΗ, ενώ τα Κέντρα Κοινότητας έρχονταν στην δεύτερη θέση). Συγκεκριμένα, για το έτος 2019 ο
αριθμός ωφελούμενων των Κέντρων Κοινότητας ανήλθε σε 55.076 άτομα. Ο αριθμός αυτών είναι
αυξημένος κατά 53,13% σε σχέση με το 2018, όπου ο αριθμός των ωφελούμενων ήταν 35.967
άτομα. Το έτος 2019 καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις ωφελούμενων στις δομές των Κοινωνικών
Παντοπωλείων και Φαρμακείων με τους ωφελούμενους να ανέρχονται σε 9.624 και 5.287 άτομα
αντίστοιχα. Ειδικότερα, καταγράφεται αύξηση 21,95% ή 2.112 άτομα στους ωφελούμενους των
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Κοινωνικών Παντοπωλείων και 79,4% ή 4.197 άτομα στους ωφελούμενους των Φαρμακείων. Οι εν
λόγω αυξήσεις μπορούν να αποδοθούν εν μέρει στο αυξημένο πρόβλημα της ανεργίας και της
οικονομικής ανέχειας, στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνεται και από την αύξηση της φτώχειας, (βλ.
αναλυτικά Ενότητα 1.2), αλλά και στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες δομές ωριμάζουν προς την
κατεύθυνση βελτίωσης των υπηρεσιών τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ωφελούμενων των ΚΑΠΗ, μειώθηκε από 68.712 άτομα το
2018, σε 41.194 άτομα το 2019 (ποσοστό μείωσης 40%), ενώ παράλληλα μειώθηκε και ο αριθμός
των δομών, ήτοι από 280 δομές το 2018, σε 207 δομές το 2019 (ποσοστό μείωσης 26%). Τέλος,
μειωμένος κατά σχεδόν 8% σε σχέση με το 2018 καταγράφεται και ο αριθμός των ωφελούμενων
των κοινωνικών δομών «Δημοτικού Ιατρείου» για το 2019 (από 1.691 σε 1.566 άτομα).
Πίνακας 4: Δομές και Ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιγραφή Δομής
Κέντρο Κοινότητας
ΚΑΠΗ
Δημοτικό Ιατρείο
Βοήθεια στο Σπίτι
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας
ΚΔΑΠ
Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Κοινωνικό Φαρμακείο
Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων
Φιλοξενία Προσφύγων
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
Υπνωτήριο Αστέγων
Κοινωνικό Συσσίτιο
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναίκας / Οικογένειας
ΚΗΦΗ
Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναίκας / Οικογένειας
ΣΥΝΟΛΑ

Δομές
38
207
8
132
19
8
137
294
16
1
2
20
3
7
5
8
2
907

Ωφελούμενοι
55.076
41.194
15.666
11.709
9.624
8.469
7.732
7.584
5.392
1.393
1.087
978
741
608
829
159
105
168.346

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, 2019

Στο γράφημαError! Reference source not found., που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο αριθμός των
ωφελούμενων των Κέντρων Κοινότητας της ΠΚΜ, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για τα έτη 2018 και
2019. Τα Κέντρα Κοινότητας της ΠΕ Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της μεγαλύτερης συγκέντρωσης
πληθυσμού, είχαν τους περισσότερους ωφελούμενους για το 2019, ήτοι 27.378 άτομα, ενώ ο
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αριθμός των ωφελούμενων σε σχέση με το 2018 ήταν αυξημένος κατά 58% ή 10.047 άτομα.
Ακολουθούν τα Κέντρα Κοινότητας της ΠΕ Σερρών με 6.809 ωφελούμενους (ποσοστό αύξησης σε
σύγκριση με το 2018, 36%, ή 1.800 ωφελούμενοι), η ΠΕ Πιερίας με 5.201 ωφελούμενους (ποσοστό
αύξησης σε σύγκριση με το 2018, 83% ή 2.365 ωφελούμενοι), η ΠΕ Πέλλας με 4.943 ωφελούμενους
(ποσοστό αύξησης σε σχέση με το 2018 της τάξης του 9%, ή 431 ωφελούμενοι). Για το 2019, η ΠΕ
Ημαθίας είχε 4.469 ωφελούμενους έναντι 3.269 το 2018 (ποσοστό αύξησης 36%), η ΠΕ Χαλκιδικής
3.897 έναντι 1.436 (ποσοστό αύξησης 170%) και η ΠΕ Κιλκίς 2.379 ωφελούμενους έναντι 1.574
(ποσοστό αύξησης 51%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΕ Χαλκιδικής παρουσιάζει τη μεγαλύτερη
αύξηση ωφελούμενων σε ποσοστό 170%, ενώ ακολουθεί η ΠΕ Πιερίας, με 83%, και Θεσσαλονίκης
με 58%. Τη μικρότερη αύξηση ωφελούμενων παρουσιάζει η ΠΕ Πέλλας με ποσοστό 9%.

Γράφημα 14: Ωφελούμενοι στα Κέντρα Κοινότητας ανά ΠΕ της ΠΚΜ, έτη 2018 και 2019
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Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, 2019.

Στο Γράφημα 15, που ακολουθεί, παρουσιάζεται η χρηματοδότηση των Κέντρων Κοινότητας ανά ΠΕ
της ΠΚΜ. Η συνολική χρηματοδότηση των Κέντρων Κοινότητας από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους και
Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ ανήλθε συνολικά σε 3,4 εκ. €. Τα Κέντρα Κοινότητας της
ΠΕ Θεσσαλονίκης έλαβαν χρηματοδότηση ύψους 1.131.326,12€. Αντιστοίχως τα Κέντρα Κοινότητας
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της ΠΕ Σερρών, έλαβαν 592.230,55€, της ΠΕ Ημαθίας 283.549,39€, της ΠΕ Πέλλας 224.159,44€, της
ΠΕ Χαλκιδικής 215.030,57€, και, της ΠΕ Κιλκίς 148.608,00€. Το ύψος της χρηματοδότησης των
Κέντρων Κοινότητας, όπως προκύπτει και από τα γραφήματα 14 και 15, είναι σε μεγάλο βαθμό
ανάλογο του αριθμού των ωφελούμενων.
Γράφημα 15: Χρηματοδότηση Κέντρων Κοινότητας ανά ΠΕ της ΠΚΜ, έτος 2019 (σε χιλ. ευρώ)
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Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, 2019.

Τέλος, στον Πίνακα 5Error! Reference source not found., που ακολουθεί αποτυπώνονται ο αριθμός
των κοινωνικών δομών των Δήμων και των ωφελούμενων ανά Περιφερειακή Ενότητα και στο
σύνολο της ΠΚΜ.
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Πίνακας 5: Δομές και Ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανά ΠΕ
Κατηγορίες Δομών

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΠΚΜ

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Κέντρο Κοινότητας

3

4.469

14

27.378

2

2.379

4

4.943

3

5.201

7

6.809

5

3.897

38

55.076

Δημοτικοί
Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

27

563

127

4.601

13

294

40

457

19

444

43

646

25

579

294

7.584

Βοήθεια στο Σπίτι

8

460

39

4.285

12

884

19

1.973

13

1.014

28

1.959

13

1.134

132

11.709

ΚΑΠΗ

15

1.829

91

22.664

4

2.300

10

1.229

13

2.527

32

5.392

42

5.253

207

41.194

ΚΗΦΗ

2

39

5

105

1

15

8

159

ΚΔΑΠ

6

215

58

4.630

5

130

12

551

4

180

32

874

20

1.152

137

7.732

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

2

34

6

245

1

25

2

43

2

67

5

523

2

41

20

978

Δημοτικό Ιατρείο

1

407

7

15.259

9

15.666

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3

804

13

8.379

1

19

9.729

Κοινωνικό Φαρμακείο

2

378

12

4.512

1

50

4

205

1

150

1

425

Κοινωνικό Συσσίτιο
Κέντρο Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών\
Οικογένειας

1

109

150

2

1
1

86

396

1

347

16

5.287

1

253

7

608

1

209

5

829

Υπνωτήριο Αστέγων

3

741

3

741

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων

1

1.393

1

1.393

2

105

2

105

9

8.469

2

1.087

908

168.346

Ξενώνας Κακοποιημένων
Γυναικών\ Οικογένειας
Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής
Προστασίας

2

1,343

Φιλοξενία Προσφύγων
Σύνολα

72

10.650

2
2

1.087

388

96.014

42

879

7.241

2

90

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, 2019
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14.743

1

56

9.534

151

700

17.712

109

12.347
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2.2. Ανάλυση ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Στην παρούσα υπό-ενότητα καταγράφεται η ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας Πεδίου για κάθε
Περιφερειακή ενότητα καθώς και η κοινωνική εικόνα των Δήμων βασιζόμενη σε πρωτογενή και
δευτερογενή στοιχεία.

2.2.1. Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Στην ΠΕ Ημαθίας σε σύνολο τριών (3) δήμων υπάρχουν εβδομήντα δύο (72) δομές, οι οποίες το 2019
εξυπηρέτησαν συνολικά 10.650 άτομα. Στον Πίνακα 6, που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικά
οι ωφελούμενοι ανά Δήμο και τύπο δομής. Το μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων, εμφανίζουν τρεις
τύποι δομών, τα Κέντρα Κοινότητας, τα ΚΑΠΗ και το τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας
των Δήμων. Πιο αναλυτικά, για το 2019, τα τρία (3) Κέντρα Κοινότητας, ένα σε κάθε Δήμο,
εξυπηρέτησαν συνολικά 4.469 άτομα, οι δεκαπέντε (15) δομές των ΚΑΠΗ 1.829 ηλικιωμένους, και,
τα τμήματα πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας δύο (2) δήμων, 1.343 ωφελούμενους. Ακολούθως,
οι τρεις (3) δομές των Κοινωνικών Παντοπωλείων (μία σε κάθε δήμο), εξυπηρέτησαν συνολικά 804
ωφελούμενους (472, στο Δήμο Αλεξάνδρειας, 207, στο Δήμο Βέροιας, και 125, στο Δήμο Νάουσας),
ενώ οι είκοσι επτά (27) Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είχαν 563 ωφελούμενους
(200, στο Δήμο Αλεξάνδρειας, 338, στο Δήμο Βέροιας, και 26, στο Δήμο Νάουσας). Τέλος, τα δύο (2)
Κοινωνικά Φαρμακεία είχαν στο σύνολό τους 378 ωφελούμενους (98 ωφελούμενοι στο Δήμο
Βέροιας, και 280 ωφελούμενοι στο Δήμο Νάουσας).
Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των στοιχείων για κάθε Δήμο της ΠΕ Ημαθίας.
Πίνακας 6: Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Ημαθίας
Κατηγορίες Δομών
Κέντρο Κοινότητας
Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί
Βοήθεια στο Σπίτι

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΠ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

1

2.226

1

1.426

1

817

3

4.469

6

200

10

338

11

25

27

563

5

262

3

198

8

460

5

1.261

10

568

15

1.829

ΚΑΠΗ
ΚΗΦΗ

1

20

1

19

2

39

ΚΔΑΠ

2

87

3

103

1

25

6

215

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

1

19

0

0

1

15

2

34

1

407

1

407

1

472

1

207

1

125

3

804

1

98

1

280

2

378

1

109

1

109

Δημοτικό Ιατρείο
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών/Οικογένειας
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Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας

1

823

1

520

ΣΥΝΟΛΑ

12

3.827

30

4.751

30

2.072

2

1.343

72

10.650

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, 2019.

Δήμος Αλεξάνδρειας
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 41.570 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύμφωνα με
στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Δεκέμβριο του 2019 ανέρχονταν σε 4.938 άτομα, ποσοστό αύξησης
13,5%, σε σχέση με το 2018, που οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονταν σε 4.350 άτομα.
Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία (ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2019) στο σύνολο των 4.938
εγγεγραμμένων ανέργων, 628 άτομα ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, εκ των οποίων η
πλειοψηφία ή 508 άτομα αφορούν άτομα Ειδικών Πολιτισμικών Ομάδων, 77, είναι ΑμεΑ, και, 31
είναι Μετανάστες.
Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου ανέρχονται σε 2.439 άτομα 26 , εκ
των οποίων οι 1.150, αφορούν ανέργους, και οι 766, άτομα τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία
(π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 467 άτομα, ενώ, οι
δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 56
άτομα.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν την φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 20182019 ανήλθε σε 108 άτομα, εκ των οποίων οι 75, ήτοι ποσοστό 69,4%, ήταν μαθητές/τριες
δημοτικού και γυμνασίου27, δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Τέλος, στο Δήμο Αλεξάνδρειας, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 556 άτομα28.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
27
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
28
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
26
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Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Για το έτος 2019, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει τον Κοινωνικό Αποκλεισμό/ Περιθωριοποίηση και
την Ανεργία ως τα δύο σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι και το
2018, η έρευνα είχε καταγράψει τα ίδια αποτελέσματα. Αντίθετα την τρίτη θέση, για το 2019
καταλαμβάνει, η Οικονομική ανέχεια αντί της Σχολικής Διαρροής που είχε δηλωθεί το 2018.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις για τα εν λόγω τρία προαναφερθέντα κοινωνικά προβλήματα
με βάση την καταγραφή της έρευνας πεδίου.
Κοινωνικό πρόβλημα 1: Κοινωνικός Αποκλεισμός
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του δήμου ο πληθυσμός των Ρομά για το έτος 2019 ανέρχεται
συνολικά σε 2.541 άτομα έναντι 2.513 το 2018. Ο πληθυσμός των Ρομά καθώς επίσης και οι
μουσουλμάνοι πολίτες, οι οποίοι κατ’ εκτίμηση του Δήμου ανέρχονται σε 500 άτομα, δεν έχουν
καταφέρει να ενταχθούν επιτυχώς στον κοινωνικό ιστό του Δήμου.
Για την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων αυτών ομάδων ο Δήμος
Αλεξάνδρειας εφάρμοσε τα παρακάτω:
•

Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά (one-stop
shops). Το εν λόγω κέντρο, από τον Ιανουάριο του 2017, προσφέρει διευρυμένες υπηρεσίες
που εστιάζονται στην ομάδα στόχου των Ρομά.

•

Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες και Ρομά.

•

Προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την ενίσχυση της πρόσβασης στην
απασχόληση.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Ανεργία
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας δήλωσε την Ανεργία ως το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα για το έτος
2019. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία από εγγραφές στα μητρώα του Δήμου, οι άνεργοι
ωφελούμενοι ανήλθαν σε 1.428 άτομα το 2019, ποσοστό αύξησης 27,5% σε σύγκριση με το 2018
(1.120). Τα αιτήματα τους αφορούσαν κυρίως την εύρεση εργασίας ή την ένταξη σε προγράμματα
απασχόλησης και επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
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Για την αντιμετώπιση της ανεργίας ο Δήμος υλοποιεί τις ακόλουθες ενέργειες:
•

Ενημερώνει για μελλοντικά σεμινάρια, θέσεις εργασίας ή/και επιδοτούμενα προγράμματα
του ΟΑΕΔ, του ΕΣΠΑ, κ.λπ.

•

Συνοδεύει, όπου χρειάζεται, τον ωφελούμενο (π.χ. για έκδοση κάρτας ανεργίας).

•

Συνεργάζεται με άλλα στελέχη του κέντρου για την ανίχνευση επιπλέον αναγκών (π.χ.
ταχύρρυθμη εκπαίδευση στην γλώσσα, διαδικασίες δημιουργίας επιχείρησης, έκδοση
αδειών οδήγησης).

•

Αναπτύσσει και διατηρεί επαφή με εργοδότες και την αγορά εργασίας για την επιτάχυνση
της ένταξης των ανέργων.

•

Υποστηρίζει και κατευθύνει τους ωφελούμενους – άνεργους στη προσπάθειά τους να
εισέλθουν/επανεισέλθουν στην αγορά εργασίας,

•

Παρακολουθεί την πρόοδό τους (ενδεικτικά: αναζήτηση εργασίας, σύνταξη και αποστολή
βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, συνέντευξη με δυνητικό εργοδότη).

•

Βοηθά στη δημιουργία συνεταιρισμών μέσω της ενθάρρυνσης της κοινωνικής οικονομίας.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Οικονομική Ανέχεια
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας δήλωσε την οικονομική ανέχεια ως το τρίτο σημαντικότερο πρόβλημα για το
έτος 2019. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία από εγγραφές στα μητρώα του Δήμου,
εκτιμάται ότι το 9,6% του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, και οι ωφελούμενοι του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος είναι περισσότεροι από 4.000 άτομα. Για το ίδιο έτος, το Κέντρο
Κοινότητας του Δήμου, το οποίο επίσης διαθέτει Παράρτημα Ρομά, υποδέχθηκε 1.899 πολίτες, που
πρωτίστως αιτήθηκαν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
Ο Δήμος για την αντιμετώπιση του προβλήματος της οικονομικής ανέχειας:
•

Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και θεραπείας μέσω των Κοινωνικών
Λειτουργών του Δήμου και των ψυχολόγων του Κέντρου Κοινότητας.

•

Έχει συγκροτήσει και λειτουργεί την Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων αποτελούμενη από
Κοινωνικούς Λειτουργούς.

•

Εφαρμόζει πλήθος προγραμμάτων επιδοματικής πολιτικής όπως (Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα, Επίδομα στέγασης, επίδομα γέννησης, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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Υπερηλίκων Ανασφαλίστων, αναπηρικά προνοιακά επιδόματα σε ανασφάλιστους και
έμμεσα ασφαλισμένους).

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας το 2019 διέθετε συνολικά δώδεκα (12) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν
συνολικά 3.897 άτομα, ποσοστό αύξησης της τάξης του 57,8% σε σχέση με το 2018 (όπου οι
ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 2.470 άτομα). Συγκεκριμένα λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας
με Παράρτημα Ρομά, έξι (6) Παιδικοί Σταθμοί, δύο (2) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), και ένα (1)
Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Πηγές Χρηματοδότησης
Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2019, αντλήθηκαν 485.602,78€
από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου), ενώ
από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 150.000,00€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του
Κέντρου Κοινότητας.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στην ανάγκη για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των κοινωνικών υπηρεσιών του
Δήμου.

•

Στην ανάγκη για προστατευτικές δομές εφήβων και νέων.

•

Στην

ανάγκη

υλοποίησης

στοχευμένων

παρεμβάσεων

για

την

αποφυγή

της

παραβατικότητας στους έφηβους και τους νέους.
•

Στην εφαρμογή προγραμμάτων επιδοματικής πολιτικής, όπως τα επιδόματα στέγασης,
γέννησης και κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων ανασφάλιστων, καθώς και στην απόδοση
αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων σε ανασφάλιστους και έμμεσα ασφαλισμένους.

•

Στην ανάγκη σχεδιασμού εξατομικευμένου σχεδίου δράσης για την εργασιακή επανένταξη
ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
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•

Σε δράσεις εξωστρέφειας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

•

Στην οριοθέτηση αντικειμένων των υπαλλήλων, όπως αναφέρονται στους εσωτερικούς
κανονισμούς λειτουργίας, με στόχο την βέλτιστη αποδοτικότητα των Δομών.

Δήμος Βέροιας
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 66.547 κατοίκους εκ των οποίων οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, το Δεκέμβριο του
2019, ανήλθαν σε 7.157 άτομα29, αριθμός οριακά αυξημένος σε σύγκριση με το 2018 (7.124).
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), στο σύνολο των 7.157
εγγεγραμμένων ανέργων, 852 άτομα ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, εκ των οποίων η
πλειοψηφία, ή 245 άτομα, ανήκουν σε Ειδικές Πολιτισμικές Ομάδες, 218, είναι ΑμεΑ, και, 330 είναι
Μετανάστες.
Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου, για το έτος 2019, ανήλθαν σε
3.595 άτομα 30, εκ των οποίων οι 1.745 είναι άνεργοι και οι 1.007, μη ικανοί για εργασία (π.χ.
ηλικιωμένοι, παιδιά και άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 704 άτομα, ενώ, οι
δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι, φοιτητές και στρατιώτες
ανέρχονται σε 139 άτομα.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν την φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 20182019 ανήλθε σε 108 άτομα, εκ των οποίων ποσοστό 43% (ή 47 άτομα) ήταν μαθητές/τριες
δημοτικού και γυμνασίου31, δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Τέλος, στον Δήμο Βέροιας, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 1.067 άτομα32.

ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2019.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
31
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
32
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
29
30
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Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Για το έτος 2019, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει τον Οικονομική Ανέχεια και την Ανεργία ως τα δυο
σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι και το 2018, η έρευνα είχε
καταγράψει τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Αντίθετα την τρίτη θέση, για το 2019 καταλαμβάνει η
έμφυλη / ενδοοικογενειακή βία αντί της Έλλειψης Υποδομών που είχε δηλωθεί στην έρευνα πεδίου
του 2018.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις για τα εν λόγω τρία προαναφερθέντα κοινωνικά προβλήματα
με βάση την έρευνα πεδίου.
Κοινωνικά προβλήματα 1 και 2: Οικονομική Ανέχεια και Ανεργία
Σύμφωνα με τον Δήμο μεγάλο μέρος των ωφελούμενων των υπηρεσιών του είναι άνεργοι και
νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
Ο Δήμος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών:
•

Συμμετέχει σε προγράμματα για την υποστήριξη των οικονομικά αδύναμων πολιτών του.

•

Λειτουργεί δομές που υποδέχονται οικονομικά ασθενείς δημότες, αναζητούντες εργασία και
δωρεάν σίτιση.

•

Λειτουργεί παράρτημα Ρομά στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βέροιας.

•

Παρέχει χορηγίες έκτακτου εφάπαξ χρηματικού ποσού σε απόρους ως βοήθημα για λόγους
έκτακτης και σοβαρής ανάγκης.

•

Συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα που εκπονούνται με στόχο την αύξηση της απασχόλησης
(βλ. προγράμματα ΕΣΠΑ Κοινωφελούς Εργασίας).

•

Προσφέρει υπηρεσίες Εργασιακής Συμβουλευτικής (μέσω του Κέντρου Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας) προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης και στήριξης
των γυναικών στην αναζήτηση εργασίας.

Στις αδυναμίες που αντιμετωπίζει ο δήμος αναφέρονται ως σημαντικότερες, η έλλειψη οικονομικών
πόρων και η υποστελέχωση των υπηρεσιών του.
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Κοινωνικό πρόβλημα 3: Έμφυλη / ενδοοικογενειακή βία
Ο Δήμος Βέροιας κατέγραψε μέσω των κοινωνικών δομών του σημαντικό αριθμό περιστατικών
έμφυλης, ενδοοικογενειακής βίας και stalking (παρενοχλητική παρακολούθηση).
Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας έχει εξυπηρετήσει από τον
Οκτώβριο του 2013 που ξεκίνησε η λειτουργία του έως σήμερα, 550 γυναίκες σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας, εκ των οποίων οι 400, αποτελούσαν περιστατικά βίας.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο Δήμος Βέροιας, το 2019, υλοποίησε τις ακόλουθες
δράσεις:
•

Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών, το οποίο παρέχει
υπηρεσίες ενημέρωσης και πληροφόρησης σε θέματα ισότητας των φύλων, αντιμετώπισης
της βίας και πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών, και κοινωνική, ψυχολογική, νομική
και εργασιακή στήριξη33.

Η πράξη «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας»,
προϋπολογισμού 327.325,00 ευρώ, εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ” του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” και συγχρηματοδοτήθηκε από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Η εγκεκριμένη πράξη έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας (με ημερομηνία έναρξης στις 30/11/2018 και ημερομηνία λήξης στις
30/11/2020) με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα για
την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης
εδρεύει στο Δήμο Βέροιας και στεγάζεται σε διαμέρισμα (86,00 τ.μ.), σε περιοχή που είναι εύκολα προσβάσιμη στο
κέντρο της πόλης. Ο χώρος είναι διαμορφωμένος κατάλληλα να λειτουργεί ως Κέντρο Συμβουλευτικής και διαθέτει
τον απαραίτητο εξοπλισμό (σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων)
Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, το προσωπικό, το
οποίο το στελεχώνει, περιλαμβάνει τρία (3) στελέχη, με τις ακόλουθες ειδικότητες: ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Κοινωνικών
Λειτουργών και ΠΕ Νομικών.
Συγκεκριμένα, η πράξη στοχεύει:
α) στην παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας,
β) στην υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος
της έμφυλης βίας όλων των μορφών,
γ) στην υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.
δ) στην υποστήριξη γυναικών που έχουν υποστεί ή υφίστανται οποιονδήποτε κοινωνικό αποκλεισμό. (άνεργες, ΑμεΑ,
μονογονείς, μετανάστριες, κ.ά.)
Οι δράσεις του Κέντρου αφορούν ενδεικτικά σε α) δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης (υπηρεσίες ενημέρωσης και
εξειδικευμένης πληροφόρησης για θέματα έμφυλης βίας, υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής συμβουλευτικής με
την οπτική του φύλου, υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης για δικαιώματα των γυναικών θυμάτων βίας, υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας, όταν απαιτείται, των γυναικών-θυμάτων βίας στους ξενώνες
φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους κ.λ.π.), β) δράσεις προώθησης στην απασχόληση
(υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης ενέργειες δικτύωσης και σύνδεσης με τους αρμόδιους
φορείς προώθησης της απασχόλησης κλπ.), γ) δράσεις δικτύωσης και δ) δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, σε συνεργασία με το οριζόντιο σχέδιο δημοσιότητας
και ευαισθητοποίησης που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
33
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•

Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου.

•

Σύσταση και λειτουργία της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων του Δήμου.

•

Σύσταση και λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας Ανηλίκων του Δήμου.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο Δήμος Βέροιας το 2019, διέθετε συνολικά τριάντα (30) κοινωνικές δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν
συνολικά 4.751 άτομα, ποσοστό αύξησης σχεδόν 100% σε σχέση με το 2018, όπου οι δομές του
δήμου κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν 2.418 άτομα. Συγκεκριμένα, το 2019 λειτούργησαν ένα (1)
Κέντρο Κοινότητας, πέντε (5) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», έξι (6) Κέντρα Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η), δέκα (10) Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ένα (1) Κέντρο Ημερίσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων, τρία (3) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), ένα (1) Κοινωνικό
παντοπωλείο, ένα (1) Κοινωνικό Φαρμακείο, ένα (1) Δημοτικό Ιατρείο και το Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής & Ισότητας του Δήμου.

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Βέροιας, για το έτος 2019, προκύπτει από
ίδιους πόρους, Αμιγώς Εθνικούς Πόρους και από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Δήμο, 6.705,00€ δόθηκαν από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους για την
οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από καταστροφές της 10ης Ιουλίου 2019, και 484.297,34 € από
το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Τέλος, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, το
Κέντρο Κοινότητας, και, το ΚΗΦΗ του Δήμου Βέροιας, συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ Κεντρικής
Μακεδονίας.
Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Ο Δήμος προτείνει:
•

την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, για την έγκαιρη
πρόγνωση και κάλυψη των αναγκών των κοινωνικών δομών και των υπηρεσιών του Δήμου.

•

Την αύξηση της διάρκειας των προγραμμάτων της Κοινωφελούς Εργασίας.

Στο πλαίσιο του ρόλου του για την πρόληψη των διακρίσεων με βάση το φύλο, το Κέντρο Συμβουλευτικής υλοποιεί
δράσεις ευαισθητοποίησης στην κοινότητα και στην εκπαίδευση και απευθύνεται σε πολίτες, γυναίκες και άντρες για
συνεργασία και ενημέρωση
(Πηγή: https://www.veria.gr/new/index.php/2-uncategorised/108-kentro-simvouleutikis).
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•

Την άμεση επάνδρωση των υποστελεχωμένων υπηρεσιών του Δήμου.

•

Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την μείωση της γραφειοκρατίας.

•

Τη δημιουργία φορέων/δομών έκτακτης – βραχυχρόνιας φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο.

•

Την αύξηση του εξειδικευμένου προσωπικού του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών, λόγω του αυξημένου όγκου εργασίας αλλά και της αύξησης των περιστατικών
έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Δήμος Νάουσας
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
δήμου ανέρχεται σε 32.494 κατοίκους εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι, το Δεκέμβριο του
2019, ανήλθαν σε 3.314 άτομα34, αριθμός οριακά αυξημένος σε σχέση με το 2018 (3.245). Θα πρέπει
ωστόσο να σημειωθεί ότι τους καλοκαιρινούς μήνες του ίδιου έτους, η ανεργία στον Δήμο μειώθηκε
σε ποσοστό 19,2%, και συγκεκριμένα τον μήνα Ιούνιο οι εγγεγραμένοι άνεργοι ανέρχονταν σε 2.677
άτομα.
Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος, 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον Δήμο
Νάουσας οι οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανέρχονται σε 113 άτομα, εκ των οποίων
ποσοστό 55% ή 63 άτομα είναι ΑμεΑ και ποσοστό 27%, ή 30 άτομα, Μετανάστες.
Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου, για το έτος 2019, ανήλθαν σε
1.650 άτομα35, εκ των οποίων οι 760 είναι άνεργοι και οι 408 μη ικανοί για εργασία (π.χ.
ηλικιωμένοι, παιδία, άλλος λόγος). Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 376 άτομα, ενώ, οι
δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες όπως συνταξιούχοι και φοιτητές/φαντάροι ανήλθαν
σε 106 άτομα.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 12 άτομα εκ των οποίων ποσοστό 67% (ή 8 άτομα) ήταν μαθητές/τριες δημοτικού και
γυμνασίου36, δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2019.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
36
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους, στοιχεία λήψης σχολικού έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
34
35
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Τέλος, στο Δήμο Νάουσας, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 311 άτομα37.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Για το έτος 2019, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Οικονομική Ανέχεια, την Έλλειψη Υποδομών και
την Ανεργία ως τα τρία πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα δεν διαφέρουν από την έρευνα πεδίου του 2018 και είναι ίδια.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις για τα εν λόγω τρία (3) αναφερόμενα προβλήματα με βάση
την έρευνα πεδίου.

Κοινωνικά προβλήματα 1 και 2: Οικονομική Ανέχεια και Έλλειψη Υποδομών
Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν απέστειλε περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση
των εν λόγω κοινωνικών προβλημάτων και των μέτρων που έχουν ληφθεί για το έτος 2019.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Ανεργία
Σύμφωνα με την καταγραφή της έρευνας, η Ανεργία αποτελεί το τρίτο πιο σημαντικό κοινωνικό
πρόβλημα στο Δήμο Νάουσας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου
παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της εποχιακής και της αδήλωτης εργασίας με αποτέλεσμα η
πλειοψηφία των κατοίκων του Δήμου να απασχολείται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ενώ
τους υπόλοιπους μήνες να είναι άνεργοι. Παράλληλα σημειώνεται ότι μέρος του πληθυσμού, νυν
επιτηδευματίες, με μηδενικά εισοδήματα, εξαιτίας χρεών δεν μπορούν να καταργήσουν την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να δηλωθούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

37

Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
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Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν αναφέρθηκε σε μέτρα που λαμβάνονται ή έχουν ληφθεί για την
αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων.

Κοινωνικές Δομές /Υπηρεσίες
Στο Δήμο Νάουσας το 2019, λειτουργούσαν συνολικά τριάντα (30) δομές, οι οποίες είχαν 2.072
ωφελούμενους, ποσοστό μειωμένο κατά 21% ή 555 άτομα σε σύγκριση με το 2018. Αναλυτικά το
έτος 2019, στο Δήμο Νάουσας λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, έντεκα (11) Παιδικοί
Σταθμοί, ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), δέκα (10) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η), ένα (1) Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), ένα (1)
κοινωνικό παντοπωλείο, ένα (1) κοινωνικό φαρμακείο, ένα (1) κοινωνικό φροντιστήριο και τρείς (3)
δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Χρηματοδότηση Δομών
Για το έτος 2019, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάουσας έλαβε χρηματοδότηση ύψους 70.000,00
€ από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σημαντική ήταν και η χρηματοδότηση που έλαβε ο Δήμος από
το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και η οποία ανήλθε συνολικά σε 187.232,00 ευρώ για το έτος
2019. Αντίστοιχα, από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ χρηματοδοτήθηκαν οι εκπαιδευτικές δομές του
Δήμου, ήτοι 11 Παιδικοί Σταθμοί, 1 ΚΔΑΠ και 1 ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, με συνολικά ποσά ύψους 533.336,66
ευρώ.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Ο Δήμος δεν υπέβαλε προτάσεις πολιτικής.
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2.2.2. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

H ΠΕ Θεσσαλονίκης είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και αποτελείται από 14 δήμους. Όπως προκύπτει από τους Πίνακες 7 και 8, που
ακολουθούν, σε σύνολο 14 δήμων, λειτούργησαν 387 δομές κοινωνικής ένταξης, οι οποίες
εξυπηρέτησαν συνολικά 96.014 πολίτες. Η πλειοψηφία των δομών (συνολικά 127) ήταν
παιδικοί/βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενώ ακολουθούν σε αριθμό οι δομές των ΚΑΠΗ, οι οποίες
ανήλθαν συνολικά σε 91. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι δομές με τους περισσότερους
ωφελούμενους ήταν τα Κέντρα Κοινότητας, με 27.378 ωφελούμενους, τα ΚΑΠΗ με 22.664, τα
δημοτικά ιατρεία με 15.259 και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία με 8.379.
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Κατηγορίες Δομών

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΕΥΟΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Κέντρο Κοινότητας

1

1.310

1

398

1

1.250

1

615

1

3,460

1

3.958

1

4.080

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

10

250

3

107

4

144

6

144

15

577

11

725

11

430

Βοήθεια στο Σπίτι

3

145

2

175

1

259

4

259

1

98

1

250

ΚΑΠΗ

4

2.500

5

390

8

390

13

4.733

6

1.656

5

5.000

ΚΗΦΗ

1

20

ΚΔΑΠ

4

114

3

56

9

107

3

104

6

594

1

11

5

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

1

44

1

ΔΚ38

1

50

2

9.556

1

Δημοτικό Ιατρείο

2

4.620

1

ΔΚ26

Κοινωνικό Παντοπωλείο

1

264

1

295

1

383

1

3.000

1

986

1

300

Κοινωνικό Φαρμακείο

1

264

1

111

1

228

1

1.706

1

212

1

1.185

1

ΔΚ26

1

105

1

265

1

45

28

11.555

Κοινωνικό Συσσίτιο
Υπνωτήριο Αστέγων

1

350

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων

1

135

1

1.393

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας/Γυναικών
Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών\ Οικογένειας

1

60

Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας
Φιλοξενία Προσφύγων
ΣΥΝΟΛΑ

38

28

9.531

14

1.126

27

2.556

ΔΚ: Μη καταγραφή αριθμού ωφελουμένων.
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6.816

1

890

31

21.421

23

7.751
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Πίνακας 7: Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Θεσσαλονίκης (Μέρος Α) (Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 2019)

Κατηγορίες Δομών

ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΣΥΚΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑ
ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ
ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Κέντρο Κοινότητας

1

984

1

5.924

1

1.259

1

853

1

627

1

1.500

1

1.160

14

27.378

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

7

189

23

910

11

676

3

181

4

ΔΚ27

10

50

9

218

127

4.601
4.285
22.664

Βοήθεια στο Σπίτι

7

397

3

1.081

5

459

4

352

1

149

3

301

4

360

39

ΚΑΠΗ

6

968

9

999

6

1.855

6

2.049

9

324

6

825

8

975

91

3

85

1

ΔΚ27

5

105

49

58

4.630

6

245

7

15.259

120

13

8.379

110

12

4.512

4

205

ΚΗΦΗ
ΚΔΑΠ

5

180

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

11

2.929

3

170

1

99

1

52

1

483

1

600

1

115

1

845

Δημοτικό Ιατρείο
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο

1

306

1

ΔΚ39

1

971

1

255

1

125

Κοινωνικό Συσσίτιο

1

ΔΚ27

1

100

Υπνωτήριο Αστέγων

1

256

1

74

4

1
1

305
206

1
1

242

489
110

3

1
1

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών\ Οικογένειας

1

160

Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών\ Οικογένειας
Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας

1

Φιλοξενία Προσφύγων
ΣΥΝΟΛΑ

28

3.024

1

197

56

13.706

33

5.454

17

4.954

18

ΔΚ27

1.611

26

3.517

Πίνακας 8: Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Θεσσαλονίκης (Μέρος Β) (Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 2019)

39

ΔΚ: Μη καταγραφή αριθμού ωφελούμενων.
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27

2.992

3

741

1

1.393

2

425

2

105

1

ΔΚ27

2

1.087

387

96.014
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Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 52.127 κατοίκους, εκ των οποίων σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι
εγγεγραμένοι άνεργοι το Δεκέμβριο του 2019 ανέρχονται σε 9.978 άτομα, αριθμός οριακά
μειωμένος σε ποσοστό 2% ή 288 άτομα, σε σχέση με το 2018 (10.266).
Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος, 2019), στο σύνολο των 9.978 εγγεγραμμένων
ανέργων του Δήμου, ποσοστό 8% ή 814 άτομα ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες του
Πληθυσμού. Συγκεκριμένα, ποσοστό 43% ή 351 άτομα ήταν ΑμεΑ, ποσοστό 20,7% ή 169 άτομα ήταν
παλιννοστούντες πρόσφυγες και ποσοστό 13,5% ή 110 άτομα ήταν Μετανάστες.
Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, για το έτος 2019, ανέρχονταν σε 5.522
άτομα40, εκ των οποίων οι 3.401 (ποσοστό άνω του 50%) ήταν άνεργοι και οι 1.335, μη ικανοί για
εργασία - ηλικιωμένοι, παιδιά ή άλλοι λόγοι. Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 570 άτομα, ενώ,
οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι και φοιτητές/φαντάροι
ανέρχονται σε 216 άτομα.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν την φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 20182019 ανήλθε σε 142 μαθητές, εκ των οποίων ποσοστό 58% ή 83 άτομα ήταν μαθητές/τριες
δημοτικού και γυμνασίου41, δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Τέλος, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 832 άτομα42.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Για το έτος 2019, τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης,
όπως αποτυπώθηκαν στις απαντήσεις των υπευθύνων, είναι η Ανεργία, η Αύξηση γήρανσης του

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
41
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός μαθητών που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους, στοιχεία λήξης σχ. Έτους 20182019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
42
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
40
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πληθυσμού και η Οικονομική Ανέχεια. Σημειώνεται ότι, και το 2019 η έρευνα πεδίου είχε αναδείξει
ως σημαντικότερα τα ίδια κοινωνικά προβλήματα.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις, που αφορούν τα τρία (3) προαναφερθέντα σημαντικότερα
κοινωνικά προβλήματα με βάση την έρευνα πεδίου και τις δηλώσεις των υπευθύνων του Δήμου.

Κοινωνικό πρόβλημα 1: Ανεργία
Σύμφωνα με τις δηλώσεις των υπευθύνων, το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει για μια
ακόμη συνεχή χρονιά ο Δήμος, είναι αυτό της Ανεργίας.
Ο Δήμος για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος:
•

Συμμετείχε στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (σημειώνεται ότι για το έτος 2019,
εγκρίθηκαν 305 θέσεις εργασίας 8μηνης απασχόλησης).

•

Υλοποίησε και υλοποιεί Προγράμματα Δια βίου Μάθησης.

•

Αναμένεται να λειτουργήσει από το 2020 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

•

Συμμετείχε και έλαβε χρηματοδότηση για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», 2019-2020 (Βρεφικοί – Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί – ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ)

•

Λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης ανέργων και επιχειρήσεων, το οποίο αναλαμβάνει την
καθοδήγηση των ανέργων με στόχο την προώθησή τους στην εργασία.

•

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 υλοποιείται
η πράξη «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του
Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης».

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Αύξηση γήρανσης του πληθυσμού
Ο Δήμος, επικαλούμενος τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής υπηρεσίας για το έτος 2001 και 2011
σχετικά με την ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού στον Δήμο, καταδεικνύει ως δεύτερο
σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα, αυτό της γήρανσης του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τα εν λόγω στοιχεία, ο δείκτης γήρανσης πληθυσμού για την περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων -
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Μενεμένης ήταν 73,35% το 2001 ενώ αυξήθηκε και διαμορφώθηκε σε 120,88% το 2011. Επίσης,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δήμου το πρόβλημα παραμένει το ίδιο έντονο το 2019.
Ο Δήμος για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος εφάρμοσε τα ακόλουθα μέτρα, που
είχαν κύριο στόχο την προσέλκυση νέων και παιδιών και των οικογενειών τους:
•

Ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων προκειμένου αφενός να υφίσταται ικανός αριθμός κτιρίων
για τη φοίτηση των μαθητών.

•

Αποτελεσματικότερη κατανομή σχολικών μονάδων στο πολεοδομικό συγκρότημα.

•

Οργάνωση και λειτουργία ολιγομελών τμημάτων μαθητών.

•

Τακτική συντήρηση σχολικών μονάδων.

•

Φύλαξη και προστασία των σχολικών μονάδων.

•

Ύπαρξη επαρκούς αριθμού πολιτιστικών εγκαταστάσεων.

•

Ύπαρξη επαρκούς αριθμού αθλητικών εγκαταστάσεων.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Οικονομική Ανέχεια
Σύμφωνα με τα στοιχεία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, μεγάλο ποσοστό των κατοίκων του
Δήμου ζει στα όρια της φτώχειας, λόγω της ανεργίας και των χαμηλών εισοδημάτων. Επιπρόσθετα,
στο συνοικισμό του Αγίου Νεκταρίου, που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου, διαβιούν περίπου
2.500 Ρομά με μηδαμινά ή πολύ χαμηλά εισοδήματα. Ο Δήμος, μέσω των κοινωνικών του δομών
και υπηρεσιών έχει καταγράψει μεγάλο αριθμό αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα
ανθρωπιστικής βοήθειας. Επίσης, σύμφωνα με το Δήμο, καταγράφεται μια γενικότερη τάση
συρρίκνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αύξησης της εγκληματικότητας, και
υποβάθμισης της ποιότητας ζωή των πολιτών.
Ο Δήμος για την καταπολέμηση της οικονομικής ανέχειας:
•

Λειτουργεί τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου.

•

Υλοποιεί ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την καταπολέμηση της
ανεργίας.

•

Προχωρεί σε δωρεάν εμβολιασμούς μέσω ΜΚΟ.

•

Διοργανώνει θερινές παιδικές κατασκηνώσεις.
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•

Λειτουργεί Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

•

Συμμετέχει στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης διαθέτει συνολικά είκοσι οχτώ (28) δομές, οι οποίες
εξυπηρέτησαν το 2019, 9.531 άτομα, αριθμός μειωμένος κατά 50% σε σχέση με το 2018 (20.894). Η
μείωση αυτή οφείλεται εξ ’ολοκλήρου στη μείωση των ωφελούμενων του Δημοτικού Ιατρείου του
Δήμου που από 15.800 άτομα, το 2018, μειώθηκε σε 4.620 άτομα, το 2019. Συγκεκριμένα τα
σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου είναι η Έλλειψη Υποδομών, η Ανεργία και ο
Κοινωνικός Αποκλεισμός. Το 2019 λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά,
δέκα (10) Παιδικοί Σταθμοί, ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ένα (1)
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), τέσσερα (4) Κέντρα
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), ένα (1) Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(ΚΗΦΗ), ένα (1) δημοτικό ιατρείο, ένα (1) κοινωνικό παντοπωλείο, ένα (1) κοινωνικό φαρμακείο,
ένα (1) κοινωνικό φροντιστήριο και τρείς (3) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μεριμνάς του 2019
προκύπτει από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, το 2019,
χρηματοδοτήθηκε με το συνολικό ποσό των 731.173,57€ η λειτουργία των ακόλουθων δομών:
«Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), «Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά», Παιδικοί Σταθμοί,
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), και Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Προτείνεται η ενδυνάμωση των δομών του Κέντρου Κοινότητας και του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του Δήμου με εξειδικευμένα στελέχη και διοικητικό προσωπικό.
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Δήμος Βόλβης
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
δήμου ανέρχεται σε 23.478 κατοίκους εκ των οποίων οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, το
Δεκέμβριο του 2019 ανέρχονταν σε 1.780 άτομα, ήτοι ποσοστό αύξησης 9%, σε σύγκριση με το 2018
(1.620 άτομα). Σημειώνεται ωστόσο ότι τον Αύγουστο του ίδιου έτους, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
ανέρχονταν σε 1.198 άτομα, ποσοστό μειωμένο κατά 33% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο,
υποδηλώνοντας την έντονη εποχικότητα της απασχόλησης στο Δήμο.
Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία στο σύνολο των 1.780 εγγεγραμμένων ανέργων, ποσοστό
σχεδόν 10% ή 174 άτομα ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, εκ των οποίων η πλειοψηφία
ποσοστό 72,4% ή 126 άτομα είναι Αιτούντες Επικουρικής Προστασίας/Διεθνής Προστασίας και
ποσοστό σχεδόν 17% ή 29 άτομα είναι ΑΜΕΑ.
Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανέρχονται σε 873 άτομα43,
εκ των οποίων οι 461 ή ποσοστό 53% είναι άνεργοι, και οι 197 ή ποσοστό 22,5%, μη ικανοί για
εργασία (ηλικιωμένοι, παιδία, άλλος λόγος). Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 166 άτομα ή
ποσοστό 19%, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες όπως συνταξιούχοι και
φοιτητές/φαντάροι ανέρχονται σε 49 άτομα, ήτοι ποσοστό 5%.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 18 άτομα, εκ των οποίων τα 6 άτομα ή ποσοστό 33,3% ήταν μαθητές/τριες δημοτικού και
γυμνασίου44, δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Τέλος, στον Δήμο Βόλβης, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 160 άτομα45.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
44
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
45
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
43
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Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Για το έτος 2019, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει ως σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του
Δήμου την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό (σημειώνεται ότι το
2018 τα κοινωνικά προβλήματα που είχαν επισημανθεί από τον Δήμο ήταν με σειρά σημαντικότητας
η Έλλειψη Υποδομών, η Ανεργία και ο Κοινωνικός Αποκλεισμός).
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις, για τα εν λόγω τρία (3) προαναφερθέντα κοινωνικά
προβλήματα με βάση την καταγραφή της έρευνας πεδίου.

Κοινωνικό πρόβλημα 1: Ανεργία
Σύμφωνα με τις δηλώσεις των υπευθύνων του Δήμου, το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα είναι η
Ανεργία και η εποχική απασχόληση.
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος:
•

Προχώρησε στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο οι
άνεργοι του δήμου δηλώνουν τα προσόντα και τις προτιμήσεις τους και αυτά διαχέονται σε
ενδιαφερόμενους στην αγορά εργασίας.

•

Ενημερώνει τακτικά τους ενδιαφερόμενους, μέσω του Κέντρου Κοινότητας, σχετικά με τις
νέες θέσεις εργασίας στα όρια του Δήμου.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Οικονομική Ανέχεια
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος προχώρησε:
•

Στο συντονισμό δράσεων και ενεργειών για την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων για τον εν
δυνάμει ωφελούμενο πληθυσμό του Δήμου,

•

Στην παροχή εφάπαξ βοήθειας σε νοικοκυριά και οικογένειες οι οποίες χρήζουν βοήθειας.
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Κοινωνικό πρόβλημα 3: Κοινωνικός Αποκλεισμός
Η απομόνωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός που βιώνουν οι κάτοικοι ιδιαίτερα των
απομακρυσμένων περιοχών του Δήμου καταγράφεται ως το τρίτο σε σειρά κοινωνικό πρόβλημα.
Πολλά ορεινά χωριά του Δήμου δεν εξυπηρετούνται μέσω υπεραστικών συγκοινωνιών και συνεπώς
βρίσκονται αποκλεισμένα από τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
Για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος μισθώνει λεωφορείο για την εξυπηρέτηση των
απομονωμένων αυτών περιοχών.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο Δήμο Βόλβης για το 2019 λειτούργησαν συνολικά δέκα τέσσερις (14) δομές οι οποίες
εξυπηρέτησαν 1.126 πολίτες έναντι 1.229 το 2018. Πιο συγκεκριμένα, λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο
Κοινότητας, τρεις (3) Παιδικοί Σταθμοί, τρία (3) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.), πέντε (5) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) και δύο (2) δομές του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Οι 3 Παιδικοί Σταθμοί και τα 3 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) έλαβαν
χρηματοδότηση ύψους 316.099,63€, ενώ το κέντρο κοινότητας άντλησε 31.200,00 ευρώ από
προγράμματα ΕΣΠΑ. Τέλος, οι 3 δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» άντλησαν
χρηματοδότηση ύψους 55.000,00€ από αμιγώς εθνικούς πόρους.
Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Δεν υποβλήθηκαν προτάσεις από το Δήμο Βόλβης για το έτος 2019.
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Δήμος Δέλτα
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
δήμου ανέρχεται σε 45.839 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο του
2019 ανήλθαν σε 6.668 άτομα46, ήτοι ποσοστό αύξησης 2%, σε σύγκριση με το 2018 (6.551).
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, από το σύνολο το 6.668 εγγεγραμμένων ανέργων, ποσοστό 26% ή
1.739 άτομα ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, εκ των οποίων η πλειοψηφία, ήτοι 840 άτομα
(ή ποσοστό 48%) ανήκουν σε Ειδικές Πολιτιστικές Ομάδες, 302 άτομα (ή ποσοστό 17,4%) σε Ομάδες
Αιτούντων επικουρική ή διεθνή προστασία, 278 άτομα (ποσοστό 16%) είναι Μετανάστες, 154 άτομα
(ποσοστό 8%) είναι ΑΜΕΑ, 100 άτομα (ποσοστό 6%) είναι Παλιννοστούντες και πρόσφυγες.
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανήλθαν σε 3.480 άτομα,
εκ των οποίων οι άνεργοι ανέρχονται σε 2.002 άτομα (ποσοστό 57,5%), και οι μη ικανοί για εργασία
-ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλος λόγος- σε 1.036 (ποσοστό 30%). Αξίζει να σημειωθεί ότι 361 άτομα
παρόλο που είναι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ενώ, οι
δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες όπως συνταξιούχοι και φοιτητές/στρατιώτες
ανέρχονται σε 81 άτομα47.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν την φοίτηση τους, κατά τη λήξη του σχολικού έτους 20182019, ανήλθε σε 127 άτομα. Η συντριπτική πλειοψηφία, 107 άτομα ή ποσοστό 84,2%, εγκατέλειψε
τη βασική εκπαίδευση, δηλαδή ήταν μαθητές/τριες δημοτικού και γυμνασίου, δηλαδή δεν είχαν
συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση48.
Τέλος, στο Δήμο Δέλτα, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 778 άτομα49.

ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2019.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
48
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
49
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
46
47
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Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου για το έτος 2019 είναι κατά σειρά ο Κοινωνικός
Αποκλεισμός, η Ανεργία και ο Αναλφαβητισμός. Σημειώνεται ότι, σε σχέση με την έρευνα πεδίου
του 2018, ο Κοινωνικός Αποκλεισμός, συνεχίζει να θεωρείται το σημαντικότερο κοινωνικό
πρόβλημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος. Σε αντίθεση με το 2019, το 2018 δεύτερο
σημαντικότερο πρόβλημα είχε δηλωθεί ο Αναλφαβητισμός και ακολούθως η Ανεργία.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά, η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις, σχετικά με τα τρία (3) προαναφερθέντα σημαντικότερα
προβλήματα, όπως αυτά δηλώθηκαν από Δήμο.

Κοινωνικά προβλήματα 1 και 2: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανεργία
Οι υπεύθυνοι του Δήμου Δέλτα αναφέρουν ότι οι βασικές αιτίες του Κοινωνικού Αποκλεισμού είναι
τα προβλήματα της ανεργίας, της οικονομικής ανέχειας, της έλλειψης βασικών υποδομών, καθώς
και ο σχολικός εκφοβισμός και η χρήση ουσιών.
Ειδικότερα, όσον αφορά την ανεργία στο Δήμο, σύμφωνα με τους υπεύθυνους αυτή πλήττει κυρίως
τους νέους αλλά και τα άτομα άνω των πενήντα ετών. Παράλληλα από το πρόβλημα της ανεργίας
μαστίζονται έντονα οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες του Δήμου, όπως οι Ρομά, οι μονογονεϊκές
οικογένειες, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι παλιννοστούντες πρόσφυγες και μετανάστες. Στο Δήμο
υπάρχουν δύο μεγάλοι οικισμοί Ρομά: της «Αγίας Σοφίας» και των «Υψωμάτων». Το 45% περίπου
του πληθυσμού Ρομά μαστίζεται από την ανεργία, ενώ ιδιαίτερα υψηλά είναι και τα ποσοστά
ανεργίας των γυναικών Ρομά. Το φαινόμενο της ανεργίας εντείνεται περισσότερο καθώς αρκετές
βιομηχανίες, επιχειρήσεις και καταστήματα έχουν διακόψει οριστικά τις δραστηριότητές τους με
επακόλουθο την αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας.
Η έλλειψη υποδομών δυσχεραίνει επιπρόσθετα την ήδη βεβαρυμμένη κατάσταση και συμβάλλει
στην ένταση του φαινομένου του Κοινωνικού Αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του Δήμου.
Αδυναμίες και προβλήματα εντοπίζονται στη στέγαση των Ρομά που διαμένουν στους
οικισμούς/καταυλισμούς, όπου οι συνθήκες διαβίωσης συχνά είναι ακατάλληλες και ανεπαρκείς.
Σημειώνεται ωστόσο ότι στα όρια του Δήμου υπάρχει καταυλισμός προσφύγων/μεταναστών και
παράλληλη στέγαση τμήματος του εν λόγω πληθυσμού σε διαμερίσματα του Δήμου.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, ο δήμος προχώρησε:
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•

Στη λειτουργία Κοινωνικών Δομών και ειδικότερα του «Παραρτήματος Ρομά», στο Δ.Δ.
Κυμίνων.

•

Στη λειτουργία νηπιαγωγείου εντός του οικισμού Ρομά «Αγίας Σοφίας», όπου η φοίτηση
γίνεται σε τακτική βάση, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης.

•

Στην παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αλλά και βοήθειας σε είδος (τρόφιμα,
ρουχισμός, πετρέλαιο κ.λπ.), σύμφωνα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα των
αποθεμάτων του Δήμου.

•

Στην υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, η Επιδότηση Ενοικίου, το Πρόγραμμα
Επισιτιστικής Βοήθειας, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο και το
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

•

Στη λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων με στόχο την υποστήριξη του πληθυσμού
για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Δήμου, πρόκειται για
μια προσπάθεια άμεσης, εξατομικευμένης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης των ανέργων
δημοτών που αποσκοπεί στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

•

Στην παροχή ενημέρωσης προς τους Δημότες για όλες τις θέσεις εργασίας που
προσφέρονται στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, σε προγράμματα του ΟΑΕΔ και σε
προγράμματα κατάρτισης.

•

Στην παροχή δυνατότητας ολοκλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης σε Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

•

Στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρονται μέσω του Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ Νεφέλη». Τα εν λόγω
προγράμματα, σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου, στοχεύουν στην κατάρτιση,
ενημέρωση και επικαιροποίηση των γνώσεων των δημοτών, καθιστώντας τους
ανταγωνιστικούς στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

•

Στη διοργάνωση ημερίδων-ομιλιών για θέματα που αφορούν τον Κοινωνικό Στιγματισμό,
την άρση του Κοινωνικού Αποκλεισμού, την Κοινωνική Οικονομία και τη Δημιουργία
Κοινωνικών Συνεταιρισμών.

•

Στην υλοποίηση παρεμβάσεων στην ενδοσχολική κοινότητα με στόχο την ενημέρωση,
πρόληψη και αντιμετώπιση του Σχολικού και Διαδικτυακού Εκφοβισμού (Bullying).
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•

Στην

ανίχνευση

των αναγκών

των ενδιαφερόμενων

δημοτών

και

ακολούθως

προγραμματισμού της ενδεδειγμένης παρέμβασης (π.χ. προσπάθεια ανεύρεσης κατάλληλης
εργασίας, υποστήριξη στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος κ.λπ.).
•

Στο σχεδιασμό ενός Τοπικού Ολοκληρωμένου Σχεδίου, που αφορά στη βελτίωση της
πρόσβασης των Ρομά στην απασχόληση και την κοινωνική ζωή του τόπου, το οποίο
υλοποιείται από το Παράρτημα Ρομά.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Αναλφαβητισμός
Σύμφωνα με το Δήμο, η πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά είναι αυτή που βιώνει πιο έντονα το
πρόβλημα του Αναλφαβητισμού. Ειδικότερα ο Δήμος αναφέρει ότι:
•

Η φοίτηση των παιδιών Ρομά χαρακτηρίζεται από έντονη μαθητική διαρροή.

•

Η ομαλή φοίτηση στο σχολείο δυσχεραίνεται από πλήθος προβλημάτων που οδηγούν στον
αναλφαβητισμό ανηλίκων και ενηλίκων Ρομά. Τέτοια προβλήματα είναι: η μεγάλη
απόσταση του οικισμού από το σχολείο, η φτώχεια, η παιδική εργασία, οι ελλείψεις σε
βασικά αγαθά (π.χ. κατάλληλος ρουχισμός, σχολικός εξοπλισμός, ανεπαρκείς συνθήκες
στέγασης).

•

Την πλειονότητα των μαθητών Ρομά, αποτελούν τα παιδιά του οικισμού «Αγία Σοφία», τα
οποία φοιτούν τακτικά μόνο στο νηπιαγωγείο, που βρίσκεται εντός του οικισμού. Ένα
ποσοστό της τάξης περίπου του 60% εγγράφεται στο Δημοτικό, ενώ στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση συνεχίζει ποσοστό μόλις 5%.

•

Μεγαλύτερα ποσοστά σχολικής διαρροής εντοπίζονται στα κορίτσια, τα οποία και
εγκαταλείπουν το σχολείο στην ηλικία των 10-12 ετών.

•

Συχνές είναι και οι απουσίες των παιδιών από το σχολείο εξαιτίας της κακής οικονομικής
κατάστασης της οικογένειας, της έλλειψης βασικών αγαθών σε ένδυση και υπόδηση, της
κακής σίτισης κ.λπ.

•

Μεγάλη διαρροή εξακολουθεί να παρατηρείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Κατά δήλωση του Δήμου, το κοινωνικό πρόβλημα του αναλφαβιτισμού εντείνεται περαιτέρω από
σημαντικό αριθμό παλιννοστούντων, προσφύγων και μεταναστών που δεν έχει παρακολουθήσει τη
βασική εκπαίδευση στην Ελλάδα.
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Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος, ο Δήμος προχώρησε στη στελέχωση του
Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας με Ειδική Παιδαγωγό. Στα καθήκοντα του
εξειδικευμένου στελέχους περιλαμβάνονταν:
•

Ο εντοπισμός και η καταγραφή των προβλημάτων σχολικής ένταξης των παιδιών της ομάδας
στόχου.

•

Η προώθηση της εκπαίδευσης με επισκέψεις πόρτα – πόρτα, στις οικογένειες των παιδιών.

•

Η συμβολή στην επίλυση όποιων εκκρεμοτήτων για την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο.

•

Η συνοδεία των παιδιών στο σχολείο, όπου κρινόταν απαραίτητο.

•

Η υποστήριξη με μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, είτε από το ίδιο το Κέντρο, είτε
παραπέμποντας σε ανάλογες δράσεις άλλου φορέα (π.χ. Υπ. Παιδείας).

•

Η διοργάνωση δράσεων δημιουργικής απασχόλησης.

•

Η διοργάνωση εργαστηρίων (μουσικών, θεατρικών κ.ά.).

•

Η τήρηση βιβλίου παρουσιών και καταγραφής των δραστηριοτήτων.

•

Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής.

•

Η συνεργασία με φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν ζητήματα εκπαίδευσης και
μαθησιακών δυσκολιών (π.χ. Δήμος, λοιπές δομές των Δήμων, φορείς που υλοποιούν
εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από το ΕΠΕΑΕΚ, κ.λπ.).

•

Η οργάνωση και λειτουργία ομάδων παιδιών με κοινά εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα και
ανάγκες.

•

Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες και το συντονιστή, για την
αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής.

•

Η

μέριμνα,

για

την

ενημέρωση

των

ενηλίκων

σχετικά

με

προγράμματα

εκπαίδευσης/απόκτησης απολυτηρίου κ.λπ.

Κοινωνικές δομές /Υπηρεσίες
Ο Δήμος Δέλτα, το 2019, είχε

συνολικά εν λειτουργία είκοσι εφτά (27) δομές, οι οποίες

εξυπηρέτησαν 2.992 πολίτες, αριθμός μειωμένος κατά 27% σε σχέση με το 2018, που οι
ωφελούμενοι πολίτες ανήλθαν σε 3.809. Πιο συγκεκριμένα, λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο
Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, εννέα (9) Παιδικοί Σταθμοί, τρία (3) Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), οχτώ (8) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), ένα (1)
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κοινωνικό παντοπωλείο, ένα (1) κοινωνικό φαρμακείο και τέσσερις (4) δομές του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με το Δήμο, το 2019, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου έλαβαν
χρηματοδότηση συνολικού ύψους 293.376,00€ από το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 για τη λειτουργία των
ακόλουθων δομών: του «Κέντρου Κοινότητας», του «Κοινωνικού Φαρμακείου» και του «Κοινωνικού
Παντοπωλείου».

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στη δημιουργία υποδομών μόνιμης στέγασης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, με
έμφαση στους πληθυσμούς Ρομά, οι οποίοι διαμένουν στον καταυλισμό και στους
οικισμούς.

•

Στη λειτουργία Υπνωτηρίου και Κέντρου Διημέρευσης Αστέγων.

•

Στη δημιουργία Τράπεζας Ιματισμού.

•

Στη διανομή Κοινωνικού Συσσιτίου.

•

Στη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ΑΜΕΑ (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ
ΜΕΑ).

Δήμος Θερμαϊκού
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 50.264 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για το Δεκέμβριο του 2019 ανέρχονταν σε 6.336 άτομα. Ο αριθμός των
εγγεγραμμένων ανέργων εμφανίζεται οριακά αυξημένος σε σχέση με τον ίδιο μήνα του
προηγούμενου έτους, όπου ανήλθε σε 6.296 άτομα.
Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία (ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2019) στο σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων του Δήμου Θερμαϊκού 455 άτομα (ή ποσοστό 7%) ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες
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του πληθυσμού και εξ’ αυτών η πλειοψηφία ή ποσοστό 40,8% (186 άτομα) είναι Μετανάστες και
ποσοστό 39,3% (ή 179 άτομα) είναι ΑμεΑ.
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), για το έτος 2019, ανήλθαν σε 3.055
άτομα50. Στο σύνολο των δικαιούχων του ΕΕΕ, ποσοστό άνω του 50% ή 1.699 άτομα είναι άνεργοι,
και 732 άτομα είναι μη ικανά για εργασία (ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι
δικαιούχοι ανήλθαν σε 455 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως,
συνταξιούχοι και φοιτητές ή στρατιώτες ανέρχονται σε 169 άτομα.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 82 άτομα, εκ των οποίων ποσοστό άνω του 50 % (ή 45 άτομα) ήταν μαθητές/τριες
δημοτικού και γυμνασίου51, δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Τέλος, στο Δήμο Θερμαϊκού, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 808 άτομα52.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα για το 2019 είναι κατά σειρά η Ανεργία, η Οικονομική
Ανέχεια και ο Κοινωνικός Αποκλεισμός. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Θερμαϊκού δήλωσε τα ίδια
κατά σειρά προβλήματα και στην έρευνα πεδίου του 2018.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις για τα εν λόγω κοινωνικά προβλήματα με βάση την έρευνα
πεδίου.

Κοινωνικά Προβλήματα 1 και 2: Ανεργία και Οικονομική Ανέχεια
Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία του Δήμου, το έτος 2019 αυξήθηκε ο αριθμός των ωφελούμενων
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, του Στεγαστικού Επιδόματος και του Επισιτιστικού
Προγράμματος ΤΕΒΑ. Ταυτόχρονα ένα σημαντικός αριθμός δημοτών προσήλθε στο Κέντρο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
51
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός μαθητών που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους, στοιχεία λήξης σχολικού έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
52
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
50
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Κοινότητας με σκοπό την εύρεση εργασίας ή/και την παροχή υποστήριξης στις διαδικασίες εύρεσης
(π.χ. στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος)53.
Σημειώνεται ότι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, το Κέντρο Κοινότητας υλοποίησε
δράσεις επιμόρφωσης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.

Κοινωνικό Πρόβλημα 3: Κοινωνικός Αποκλεισμός
Ένα ακόμη πρόβλημα, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος, κατά δήλωσή του, είναι αυτό
του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου συναντώνται ελλείψεις σε βασικές υποδομές
για ΑμεΑ, όπως η εγκατάσταση κατάλληλων ραμπών, με αποτέλεσμα να εντείνεται το φαινόμενο
του κοινωνικού αποκλεισμού για την συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει
δομή υποστήριξης ΑμεΑ, όπως ΚΔΑΠ- ΜΕΑ και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι άθλησης.
Επιπρόσθετα, όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι του Δήμου, δεν λειτουργεί κάποια δομή για την
υποστήριξη ή την φιλοξενία των αστέγων, όπως π.χ., κέντρο ημέρας ή υπνωτήριο, με αποτέλεσμα
οι άστεγοι να παραπέμπονται στις αντίστοιχες δομές του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες λόγω
μεγάλου συγχρωτισμού συχνά δεν μπορούν να τους υποστηρίξουν.
Σημαντική επίσης κρίνεται από το Δήμο η έλλειψη λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), η οποία οξύνει το πρόβλημα κοινωνικού αποκλεισμού σε αυτήν την
πληθυσμιακή ομάδα.
Για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, ο Δήμος έλαβε εξατομικευμένα μέτρα ανά
δημότη που βρισκόταν σε ανάγκη ή/και έλαβε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (π.χ. εγγραφή στο
συσσίτιο του δήμου, παροχή έκτακτης ενίσχυσης με ρουχισμό ή τρόφιμα μακράς διάρκειας, κ.λπ.).

Κοινωνικές Δομές /Υπηρεσίες
Στο Δήμο Θερμαϊκού για το 2019 λειτούργησαν συνολικά είκοσι εφτά (27) δομές. Πιο συγκεκριμένα,
λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, τέσσερις (4) Παιδικοί Σταθμοί, εννέα (9) Κέντρα

53

Σημειώνεται ότι δεν δόθηκαν οι ακριβείς αριθμοί από το Δήμο.
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Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
για Άτομα με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ), οχτώ (8) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η),
μία (1) δομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», μία (1) δομή Δημοτικού Ιατρείου, μία (1) δομή
κοινωνικού παντοπωλείου, μία (1) δομή Κοινωνικού Συσσιτίου, και ένα (1) Κοινωνικό Φαρμακείο.

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου προέρχεται από ίδιους πόρους, από
αμιγώς εθνικούς πόρους και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής
Μακεδονίας 2014-2020 του ΕΣΠΑ.
Ειδικότερα, για το 2019, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου έλαβε συνολική χρηματοδότηση ύψους
32.271,49 € από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Αντίστοιχα, από το ίδιο πρόγραμμα
άντλησαν πόρους συνολικής αξίας 91.325,05€, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό
Φαρμακείο.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στη δημιουργία δομής υποστήριξης ή φιλοξενίας αστέγων, όπως Κέντρο Ημέρας και
Υπνωτήριο.

•

Στη δημιουργία δομής υποστήριξης ΑμεΑ, όπως ΚΔΑΠ ΜΕΑ και ειδικά διαμορφωμένων
χώρων άθλησης.

•

Στη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

•

Στη δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου, που θα απευθύνεται στις οικογένειες με χαμηλό
ή μηδενικό εισόδημα.

Δήμος Θέρμης
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
δήμου ανέρχεται σε 53.201 κατοίκους, εκ των οποίο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
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στοιχεία του ΟΑΕΔ το Δεκέμβριο του 2019 ανέρχονταν σε 4.000 άτομα, αριθμός ουσιαστικά
αμετάβλητος σε σχέση με το 2018 (3.994).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, στο σύνολο των 4.000 εγγεγραμμένων άνεργων του Δήμου, οι
238 (ή ποσοστό 6 %) ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες εκ των οποίων οι 142 (ή ποσοστό 59,7%)
είναι Μετανάστες, οι 66 (ή ποσοστό 27,7%) είναι ΑΜΕΑ και οι 22 (ή ποσοστό 9,1%) είναι αιτούντες
επικουρική προστασία / διεθνή προστασία.
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανέρχονται σε 769 άτομα54,
εκ των οποίων οι 430 (ποσοστό 54%) είναι άνεργοι, και οι 190 (ποσοστό 44%) μη ικανοί για εργασία
(ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλος λόγος). Επίσης, 105 άτομα (ποσοστό 24,4%) ήταν εργαζόμενοι και 44
άτομα (ποσοστό 10,2%) συνταξιούχοι και φοιτητές/στρατιώτες.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν την φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 20182019 ανήλθε σε 125 άτομα, εκ των οποίων σχεδόν 60% (ή 74 άτομα) ήταν μαθητές/τριες δημοτικού
και γυμνασίου55, δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Τέλος, στο Δήμο Θέρμης, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 1008 άτομα56.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Για το έτος 2019 η έρευνα πεδίου έδειξε ότι τα σημαντικότερα κατά σειρά κοινωνικά προβλήματα
του Δήμου είναι ο Κοινωνικός αποκλεισμός, η Έλλειψη υποδομών και η Ανεργία. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η έρευνα πεδίου του 2018 είχε καταδείξει ως πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα
την έλλειψη υποδομών.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις για τα εν λόγω τρία προαναφερθέντα κοινωνικά προβλήματα
με βάση την έρευνα πεδίου.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
55
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία Λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
56
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
54
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Κοινωνικό Πρόβλημα 1: Κοινωνικός Αποκλεισμός
Σύμφωνα με το Δήμο, τα ΆμεΑ έρχονται αντιμέτωπα με τον Κοινωνικό Αποκλεισμό. Ένας από τους
κύριους λόγους είναι η δυσχερής προσβασιμότητα των ΑμεΑ στο σύνολο των παρεχόμενων
υπηρεσιών του Δήμου λόγω βασικών ελλείψεων υποδομών, όπως ειδικές ράμπες, ανελκυστήρες,
κ.λπ.. Εκτός όμως των ΑμεΑ το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού αντιμετωπίζουν κι άλλες
πληθυσμιακές ομάδες του Δήμου, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι ηλικιωμένοι, κ.λπ.
Για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων αυτών ομάδων ο δήμος εφάρμοσε τα παρακάτω:
•

Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θέρμης
αποτελεί δομή που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και είχε 385 ωφελούμενους
το έτος αναφοράς. Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία γίνεται με ίδια μεταφορικά μέσα,
ενώ σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη δομή «Βοήθεια στο
Σπίτι».

•

Λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Παράλληλα, ο Δήμος μίσθωσε ταξί για την εξυπηρέτηση μεμονωμένων περιπτώσεων ΑΜΕΑ
κατοίκων του Δήμου.

Κοινωνικό Πρόβλημα 2: Έλλειψη Υποδομών
Σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου, σημαντική έλλειψη καταγράφεται στην ύπαρξη ικανού
αριθμού κτιριακών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία δομών για τις ανάγκες φιλοξενίας ατόμων με
αναπηρία και με ψυχοκινητικές δυσκολίες. Παράλληλα, καταγράφεται έλλειψη δομών για την
ημερήσια φροντίδα ατόμων με αναπηρία αλλά και την υποστήριξη πολιτών του δήμου Θέρμης που
βρίσκονται σε ανάγκη. Επίσης σημειώνουν δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία της αντιμετωπίζει
και η δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ, η οποία παρόλη την χρηματοδότηση της βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλά
προβλήματα, όπως τη μη επαρκή στελέχωση και τα προβλήματα στη συντήρηση των απαραίτητων
υποδομών και παγίων της.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης υποδομών, ο δήμος Θέρμης το 2019 έλαβε τα
ακόλουθα μέτρα:
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•

Εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών για την ενοικίαση καταλληλότερων χώρων φιλοξενίας
ατόμων με αναπηρία και με ψυχοκινητικές δυσκολίες.

•

Προσπάθειες αξιοποίησης διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ένταξη έργων με
στόχο ανέγερση ιδιόκτητων κτηρίων ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης) και ΚΔΗΦ
ατόμων με αναπηρία

(Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας) στο Πρόγραμμα

«Αντώνης Τρίτσης»,

Κοινωνικό Πρόβλημα 3: Ανεργία
Σύμφωνα με τα ανεπίσημα στοιχεία του Δήμου, τα ποσοστά ανεργίας των δημοτών και κυρίως των
γυναικών αυξάνονται.
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο δήμος μέσω των κοινωνικών δομών του, όπως το
Κέντρο Κοινότητας και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», παρείχε πληροφόρηση στους πολίτες
σχετικά με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ αλλά και των προγραμμάτων επιδότησης τους. Παράλληλα
το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο συνδράμουν στην ανακούφιση των
ευάλωτων πολιτών.
Επίσης, σε ότι αφορά την ψυχολογική υποστήριξη των πολιτών του, ο δήμος Θέρμης λειτούργησε το
Κέντρο Κοινότητας στελεχωμένο από δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς και έναν (1) Ψυχολόγο.
Τέλος, λειτούργησε το Γραφείο Απασχόλησης, στελεχωμένο από υπάλληλο αορίστου χρόνου, για την
εξυπηρέτηση περιστατικών ευρέσεως εργασίας.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο δήμος Θέρμης το 2019 λειτούργησε συνολικά τριάντα μία (31) δομές οι οποίοι εξυπηρέτησαν
6.816 πολίτες, αριθμός αυξημένος κατά ~10% σε σχέση με το 2018 (6185). Πιο συγκεκριμένα
λειτούργησαν ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, έξι (6) Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, τέσσερις (4)
δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι”, δέκα τρία (13) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η), τρία (3) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), ένα (1)
ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, ένα (1) Κοινωνικό Παντοπωλείο, και ένα (1) Κοινωνικό Φαρμακείο.
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Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Θέρμης για τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και ένταξης το έτος
2019 προήλθε από ιδίους πόρους, από αμιγώς εθνικούς πόρους, από πόρους του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και από πόρους του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020.
Για το έτος 2019, οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου έλαβαν χρηματοδότηση
συνολικός ύψους 1.453.571,00€ από προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020. Συνολικά, τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) έλαβαν μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολική χρηματοδότηση ύψους
500.000,00 € και 155.675,5 € από τον τακτικό προϋπολογισμό του δήμου. Από τα συνολικά αυτά
ποσά αυτά, τα ΚΔΑΠ - ΜΕΑ χρηματοδοτήθηκαν με ποσό 300.000,00€ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και με
77.837,75€ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» έλαβε 300.000,00€ από αμιγώς εθνικούς πόρους ενώ όλες οι
δομές ΚΑΠΗ έλαβαν 108.972,85€ ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό του δήμου.

Προτεινόμενα μέτρα και παρεμβάσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στην αγορά ειδικού οχήματος μεταφοράς ατόμων με αναπηρία για την εξυπηρέτηση των
κατοίκων ΑΜΕΑ του Δήμου

•

Στη δημιουργία Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ατόμων με αναπηρία.

•

Στη δημιουργία εξειδικευμένων δομών για την ψυχολογική υποστήριξη πολιτών του Δήμου
Θέρμης.

•

Στη δημιουργία προγραμμάτων, ημερίδων και σεμιναρίων για την κατάρτιση των ανέργων.

Δήμος Θεσσαλονίκης
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
δήμου ανέρχεται σε 325.182 κατοίκους, εκ των οποίοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύμφωνα με
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στοιχεία του ΟΑΕΔ για το Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 40.534 άτομα, αριθμός οριακά μειωμένος
σε σύγκριση με το έτος 2018, που οι εγγεγραμένοι άνεργοι ανέρχονταν σε 40.728 άτομα.
Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του (ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2019), στο σύνολο των 40.534
εγγεγραμμένων ανέργων, ποσοστό 6,7% ή 2.713 άτομα ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, εκ
των οποίων η πλειοψηφία, ήτοι ποσοστό 56% (ή 1.517 άτομα), είναι ΑμεΑ. Τέλος, 347 άτομα είναι
Μετανάστες, 201 άτομα ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνιων ανέργων που απειλούνται με
αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, και 116 άτομα, Παλινοστούντες / Πρόσφυγες.
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου ανέρχονται σε 14.86657 άτομα, εκ
των οποίων οι άνεργοι ανέρχονται σε 9.913 άτομα, ή ποσοστό 66,7%, και οι μη ικανοί για εργασία
(ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλος λόγος) σε 2.500 άτομα ή ποσοστό 16,8%. Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι
ανήλθαν σε 1.710 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες όπως συνταξιούχοι
και φοιτητές/στρατιώτες ανέρχονται σε 743.
Τέλος, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 4.682 άτομα 58.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν την φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 20182019 ανήλθε σε 467 άτομα εκ των οποίων οι 321, ήτοι ποσοστό 68,7%, ήταν μαθητές/τριες
δημοτικού και γυμνασίου59, δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Τα τρία σημαντικότερα κατά σειρά προβλήματα για το Δήμο Θεσσαλονίκης είναι η Οικονομική
Ανέχεια, η Έλλειψη Υποδομών και η Έλλειψη Στέγης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δήλωσε τα ίδια κατά
σειρά προβλήματα και στην έρευνα πεδίου του 2018.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση, οι υλοποιούμενες ενέργειες και
οι προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις για τα εν λόγω τρία προαναφερθέντα κοινωνικά
προβλήματα με βάση την έρευνα πεδίου.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
58
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
59
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους, στοιχεία λήξης σχολικού έτους 20182019, επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
57
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Κοινωνικό Πρόβλημα 1: Οικονομική Ανέχεια
Το σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι του Δήμου
είναι η Οικονομική Ανέχεια. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται τόσο στον αυξημένο αριθμό
δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς και στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των
εξυπηρετούμενων πολιτών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου αιτείται κάποιο επίδομα ή
οικονομική ενίσχυση (ακόμη και σε τρόφιμα), ενώ επίσης καταγράφεται και σημαντική έλλειψη
κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης των ωφελούμενων του Κέντρου.
Για την καταπολέμηση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος υλοποίησε τις παρακάτω ενέργειες ή
προγράμματα:
•

Υποστήριξη των αιτήσεων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

•

Υποστήριξη των αιτήσεων Επιδόματος Στέγασης.

•

Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ).

•

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Δομή Παροχής Συσσιτίου.

•

Δημοτικά Ιατρεία.

•

Κοινωνικό Φαρμακείο.

•

Κοινωνικό Φροντιστήριο.

•

Έκτακτες Οικονομικές Ενισχύσεις .

•

Παιδικοί Σταθμοί.

Σχετικά με τις αδυναμίες των πολιτών και των δράσεων ο Δήμος Θεσσαλονίκης κατέγραψε τα
παρακάτω:
•

Έλλειψη στατιστικών στοιχείων ανά περιοχή.

•

Πολύ υψηλά εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη στα προγράμματα Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος, Επιδόματος Στέγασης, ΤΕΒΑ, Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής
Συσσιτίου.

•

Η μη σταθερότητα στις διανομές προϊόντων του ΤΕΒΑ λόγω καθυστερήσεων στους
διαγωνισμούς.

•

Ο αποκλεισμός δικαιούχων ΤΕΒΑ από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία.
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Κοινωνικό Πρόβλημα 2: Έλλειψη Στέγης
Το δεύτερο μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα είναι η έλλειψη στέγης, που σύμφωνα με τους
υπευθύνους του Δήμου αποτυπώνεται στο μεγάλο αριθμό αστέγων.
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος:
•

Λειτουργεί Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ), χρηματοδοτούμενο από πόρους ΕΣΠΑ
2014-2020 και ιδιωτική χρηματοδότηση.

•

Λειτουργεί Υπνωτήριο Αστέγων, χρηματοδοτούμενο από πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020.

•

Υλοποιεί το Πρόγραμμα ‘’ΣΤΕΓΑΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ’’ το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

•

Υλοποιεί το Πρόγραμμα Στέγασης ‘’ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ’’ το οποίο συγχρηματοδοτείται από
ιδιωτικούς πόρους.

•

Υλοποιεί το Πρόγραμμα ‘’ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ’’ για τον εντοπισμό
αστέγων.

Σχετικά με τις υπάρχουσες αδυναμίες του Δήμου Θεσσαλονίκης οι υπεύθυνοι ανέφεραν:
•

Την περιορισμένη αριθμητικά δυνατότητα για εξυπηρέτηση ωφελούμενων βάση της
δυναμικότητας των Δομών.

•

Την μη ύπαρξη άλλων τέτοιων δομών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης.

•

Ότι τα ποσά χρηματοδότησης δεν επαρκούν για δημιουργία άλλων δομών.

Κοινωνικό Πρόβλημα 3: Έλλειψη Υποδομών
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Δήμου το πρόβλημα της έλλειψης υποδομών εντοπίζεται κυρίως
στην έλλειψη δομών φιλοξενίας για ψυχικά πάσχοντες, οι οποίοι υποφέρουν μεταξύ άλλων και από
το πρόβλημα της έλλειψης στέγης. Σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου, οι άνθρωποι οι οποίοι
διαβιούν στο δρόμο, αντιμετωπίζουν και ψυχικά προβλήματα και δεν υπάρχει εξειδικευμένη δομή
για παραπομπή τους. Παράλληλα οι υπάρχουσες δομές μέσω Νοσοκομείων δεν επαρκούν.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις δυνατότητές του υποστηρίζει τους ψυχικά πάσχοντες μέσω
ατομικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης και ένταξης σε ομαδικές συνεδρίες.
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Κοινωνικές Δομές / Υπηρεσίες
Ο δήμος Θεσσαλονίκης, το 2019, λειτούργησε συνολικά τριάντα δύο (32) δομές κοινωνικής ένταξης,
οι οποίες εξυπηρέτησαν 21.486 δημότες, ποσοστό αύξησης 39% σε σχέση με το 2018, που οι δομές
του Δήμου εξυπηρέτησαν συνολικά 15.447 άτομα. Συγκεκριμένα, το 2019, λειτούργησαν: ένα (1)
Κέντρο Κοινότητας, δεκαπέντε (15) Παιδικοί Σταθμοί, έξι (6) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ), δύο (2) Δημοτικά Ιατρεία, ένα (1) Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), ένα (1)
κοινωνικό παντοπωλείο, ένα (1) υπνωτήριο αστέγων, ένα (1) ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων (σε
συνεργασία με την ΜΚΟ Πράξις, ένας (1) Ξενώνας Κακοποιημένων γυναικών/οικογένειας και ένα (1)
Γραφείο Απασχόλησης.

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και ένταξης το
έτος 2019 προκύπτει από ιδίους πόρους, από αμιγώς εθνικούς πόρους και από
συγχρηματοδοτούμενους πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020, και ειδικότερα από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.
Συγκεκριμένα τα ποσά χρηματοδότησης ανά δομή από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι τα
ακόλουθα:
•

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, ποσό 168.217,09€.

•

Υπνωτήριο Αστέγων, ποσό 313.777,09€.

•

Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων, ποσό 305.723,04€.

•

Κοινωνικό Παντοπωλείο, ποσό 91.760,48€.

•

Κέντρο Κοινότητας, ποσό 188.892,27€.

•

Κοινωνικό Φαρμακείο, ποσό 39.876,85€.

Από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου χρηματοδοτήθηκαν οι δομές Παροχής Συσσιτίου και
Κοινωνικών Ιατρείων με 836.474,50€ και 133.206,78€ αντίστοιχα.
Επίσης, ο δήμος λειτούργησε το Φιλοξενείο Αιτούντων Ασύλου χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο
Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και ίδιους πόρους, με συνολικά 254.760,77€ και
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υλοποίησε το πρόγραμμα REACT σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία, το οποίο επίσης
χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από ιδίους πόρους, με
συνολικά 2.831.399,34€.
Προτεινόμενα μέτρα και παρεμβάσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στην υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και αναψυχής των δημοτών.

•

Στην ενίσχυση του εθελοντισμού και των προγραμμάτων για ΑμεΑ.

•

Στην υλοποίηση δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

•

Στην υλοποίηση δράσεων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για κοινωνικά
ζητήματα.

•

Στην αύξηση των αριθμών των κλινών στο Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου.

Δήμος Καλαμαριάς
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
δήμου ανέρχεται σε 91.512 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριου του
2019 ανήλθαν σε 9.249 άτομα, ήτοι μικρό ποσοστό μείωσης 2%, σε σύγκριση με το 2018 (9.415
άτομα).
Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), στο σύνολο των 9.249 εγγεγραμμένων
ανέργων, ποσοστό 6,8% ή 638 άτομα ανήκαν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, εκ των οποίων η
πλειοψηφία ή 293 άτομα είναι ΑμεΑ και οι 264 είναι Μετανάστες.
Στο Δήμο Καλαμαριάς, οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019
ανέρχονται σε 2.39960 άτομα, εκ των οποίων οι άνεργοι ανέρχονται σε 1.445, και οι μη ικανοί για
εργασία (ηλικιωμένος, παιδί, άλλος λόγος) σε 525. Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 309
άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι και
φοιτητές/φαντάροι ανέρχονται σε 120.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
60
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Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 108 άτομα, εκ των οποίων οι 62, ήτοι ποσοστό 57,4%, ήταν μαθητές/τριες δημοτικού και
γυμνασίου, δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Τέλος, στο Δήμο Καλαμαριάς, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 1.65161.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Καλαμαράς, το έτος 2019 τα τρία κατά
σειρά σημαντικότητας προβλήματα είναι η Έλλειψη Στέγης, η Έλλειψη Υποδομών και η Ανεργία.
Σημειώνεται ότι το 2018, οι υπεύθυνοι του Δήμου είχαν καταγράψει ως σημαντικότερα προβλήματα
κατά σειρά την Οικονομική Ανέχεια, την Έλλειψη Στέγης και την Έλλειψη Υποδομών.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση, οι υλοποιούμενες ενέργειες και
προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις, για τα εν λόγω τρία προαναφερθέντα κοινωνικά
προβλήματα, με βάση την έρευνα πεδίου.

Κοινωνικό Πρόβλημα 1: Έλλειψη Στέγης
Οι υπεύθυνοι της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Καλαμαριάς δηλώνουν ότι δέχονται
καθημερινά αιτήματα από αστέγους και από άτομα που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία της Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, το 2019
καταγράφθηκαν 37 άστεγοι. Τα τελευταία τρία έτη εξυπηρετήθηκαν από το Δήμο 78 άτομα, μεταξύ
των οποίων 60 άνδρες και 18 γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας γυναικών που απευθύνθηκαν είναι
από 45 έως 64 έτη, ενώ των ανδρών κυμαίνεται από 35 έως 70 έτη. Κατά πλειοψηφία πρόκειται για
άτομα με πολύ χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος σε συνεργασία με ομάδα streetwork, της
ΜΚΟ «Άρσις», πραγματοποιεί αυτοψία της αστεγίας. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης, το άτομο
ενημερώνεται για τις παροχές του Δήμου (συσσίτιο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), καθώς και για
το Κέντρο Ημέρας και το Υπνωτήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

61

Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
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Κοινωνικό Πρόβλημα 2: Έλλειψη Υποδομών
Παράλληλα με το πρόβλημα της έλλειψης στέγης, οι υπεύθυνοι δήλωσαν ότι στο Δήμο
καταγράφονται αρκετά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανεπίσημα
στοιχεία της Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, το 2019 απευθύνθηκαν στο Δήμο 43 άτομα που
ανέφεραν/κατήγγειλαν ενδοοικογενειακή βία. Από το σύνολο των 43 ατόμων, οι 33 ήταν γυναίκες,
ενώ 7 ήταν άνδρες. Η πλειοψηφία των ωφελούμενων, σε ποσοστό περίπου 60%, ήταν έγγαμοι με
ανήλικα ή ενήλικα τέκνα. Επιπλέον, ο Δήμος εξυπηρετεί περιστατικά από εισαγγελικές εντολές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινωνικής έρευνας που διεξήγαγε ο Δήμος, το 2019 καταγράφθηκαν
148 περιστατικά από εισαγγελικές εντολές που αφορούσαν κακοποίηση/ παραμέληση ανηλίκων.
Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς δεν υπάρχουν δομές που αφορούν σε αστέγους και
συγκεκριμένα δομές, όπως ξενώνες περιορισμένης διαβίωσης, υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, καθώς
και υπηρεσίες επανένταξης. Επιπλέον των παραπάνω, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη δομή
αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας.
Ο Δήμος δεν ανέφερε τρόπους αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος.

Κοινωνικό Πρόβλημα 3: Ανεργία
Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία των κοινωνικών δομών του Δήμου Καλαμαριάς, το έτος 2019 ο
Δήμος κατέγραψε και εξυπηρέτησε συνολικά 2.431 άνεργους. Περίπου μισοί από αυτούς ήταν
μακροχρόνια άνεργοι, και η πλειονότητα αυτών, ποσοστό περίπου 60%.
Όσον αφορά, το μορφωτικό επίπεδο των ανέργων, αυτό διαμορφώνεται ως εξής:
•

Άτομα χωρίς υποχρεωτική εκπαίδευση ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 25% με 30%.

•

Άτομα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχονται σε ποσοστό 35%.

•

Ένα μικρότερο ποσοστό, περίπου 20%, των ανέργων έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού ο Δήμος Καλαμαριάς υλοποίησε τα παρακάτω:
•

Δημιουργία διαδικτυακής βάσης δεδομένων με τίτλο “Vol system”, μέσω της οποίας δίνεται
η δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης- ενημέρωσης ανέργων σε πραγματικό χρόνο για
θέσεις εργασίας στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα, για θέματα εργασίας σε όλη την
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Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Το σύστημα και οι συνδεδεμένες με αυτό υπηρεσίες,
αποσκοπούν στην υποβοήθηση ανέργων δημοτών να αναζητήσουν τις κατάλληλες θέσεις
εργασίας σύμφωνα με το εργασιακό τους προφίλ στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για αυτόματη συνδυαστική διαδικασία, η οποία
αντιστοιχίζει τα χαρακτηριστικά του ενδιαφερομένου, με τις αναγγελλόμενες θέσεις
εργασίας στις περιοχές που προαναφέρθηκαν.
•

Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους ανέργους και παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο δήμος Καλαμαριάς λειτούργησε το 2019 συνολικά είκοσι τρεις (23) δομές κοινωνικής ένταξης, οι
οποίες εξυπηρέτησαν 7.751 δημότες ποσοστό αύξησης 37% σε σχέση με το 2018 (5.671). Πιο
συγκεκριμένα, λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, έντεκα (11) Παιδικοί Σταθμοί, έξι (6)
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιού (Κ.Δ.Α.Π.) ένα (1) Κοινωνικό Παντοπωλείο, ένα (1) Κοινωνικό Φαρμακείο, ένα (1) Κοινωνικό
Συσσίτιο και μία (1) δομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Οι δομές του κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου, και κοινωνικού συσσιτίου
συγχρηματοδοτήθηκαν από πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020 και για το έτος 2019 έλαβαν συνολική
χρηματοδότηση ύψους 102.492,00€. Αντίστοιχα από πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020 χρηματοδοτήθηκε και
το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο για το 2019 έλαβε συνολικά πόρους ύψους 51.840,00€. Οι Παιδικοί
Σταθμοί και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) χρηματοδοτήθηκαν με 846.959,43€ από
το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 2019-2020 του ΕΣΠΑ . Τέλος,
οι δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» έλαβαν χρηματοδότηση ύψους 56.097,37€ μέσω
της ΕΕΤΑΑ.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στη δημιουργία ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά με στόχο την ασφαλή
διαμονή, ενδυνάμωση και επανένταξη στην κοινωνία.
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•

Στην ανασύσταση και στελέχωση του Γραφείου Πολιτικών Ισότητας των Φύλων με
αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά, όπως μεταξύ άλλων τη νομική συμβουλευτική θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας, την παρακολούθηση εφαρμογής δράσεων για θέματα που
αφορούν τις γυναίκες, τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών και την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών
στερεοτύπων με βάση το φύλο.

•

Στη δημιουργία ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Εργασιακής Συμβουλευτικής όπου ο κάθε
άνεργος θα μπορούσε να υποστηριχθεί επιπλέον σε θέματα επαγγελματικού
προσανατολισμού και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, στον εντοπισμό και την ανάδειξη
δεξιοτήτων, στις τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής,
στη διαδικασία συνεντεύξεων, στην εκπαίδευση σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 101.753 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο του
2019 ανήλθαν σε 15.603 άτομα, ήτοι ποσοστό μείωσης 8%, σε σύγκριση με το 2018 (16.105).
Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), στο σύνολο των 15.603 εγγεγραμμένων
ανέργων του Δήμου, ποσοστό 5,6% ή 876 άτομα ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, εκ των
οποίων η πλειοψηφία, ή 425 άτομα, είναι ΑμεΑ (425), 199 άτομα είναι Παλινοστούντες /Πρόσφυγες
και 126 Μετανάστες.
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου για το έτος 2019 ανέρχονται σε
5.744 62 άτομα, εκ των οποίων οι άνεργοι ανέρχονται σε 3.388 άτομα, και οι μη ικανοί για εργασία
(ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλος λόγος) σε 1.397. Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 467 άτομα, ενώ
οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες όπως συνταξιούχοι και φοιτητές/στρατιώτες
ανέρχονται σε 303 άτομα.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 162 μαθητές, εκ των οποίων οι 120 (ή ποσοστό 74%) φοιτούσαν στο δημοτικό ή το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
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γυμνάσιο. Σημειώνεται δε, ότι Δήμος Κορδελιού έχει την τρίτη κατά σειρά μεγαλύτερη σχολική
διαρροή στην ΠΕ Θεσσαλονίκης.
Τέλος, στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 2.635 άτομα63.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Tα τρία κατά σειρά σημαντικότητας προβλήματα το 2019 για τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου είναι η
Οικονομική Ανέχεια, η Ανεργία και ή Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία, έναντι της Ανεργίας, του
Κοινωνικού Αποκλεισμού και της Οικονομικής Ανέχεια που καταγράφηκαν το έτος 2018 (Έρευνα
πεδίου 2018).
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση, οι υλοποιούμενες ενέργειες και
οι προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις για τα εν λόγω προαναφερθέντα κοινωνικά προβλήματα
με βάση την έρευνα πεδίου.

Κοινωνικό Πρόβλημα 1: Οικονομική Ανέχεια
Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου η αυξανόμενη φτώχεια μεγάλης μερίδας των κατοίκων οφείλεται
στην μακροχρόνια ανεργία.
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω κοινωνικού προβλήματος, ο Δήμος υλοποίησε Εθνικά και
Ευρωπαϊκά προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως
είναι η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, του Κέντρου
Κοινότητας και του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών. Οι εν λόγω δομές, μαζί με τα επιδόματα του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και του επιδόματος στέγασης, συνέβαλαν στη βελτίωση
του οικονομικού επιπέδου των ωφελούμενων,

ενώ παράλληλα παρείχαν συμβουλευτικό ή

ενημερωτικό ρόλο σχετικά με άλλες διαθέσιμες οικονομικές ενισχύσεις.

63
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Κοινωνικό Πρόβλημα 2: Ανεργία
Ο Δήμος αναφέρει ως δεύτερο σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα την ανεργία και δη την
μακροχρόνια ανεργία, η οποία συναντάται έντονα στις ηλικιακές ομάδες 45-54 και 55-64 ετών,
καθώς επίσης και σε άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.
Για την αντιμετώπιση της ανεργίας ο Δήμος:
•

Δημιούργησε Ψηφιακή Πλατφόρμα Ενημέρωσης Ανέργων, στην οποία πραγματοποιείται
άμεση ενημέρωση των ανέργων για κάθε θέση εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο
δημόσιο τομέα, για το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

•

Υλοποίησε δράσεις προώθησης στην απασχόληση, ενώ συμμετείχε σε αναπτυξιακές
συμπράξεις για την καταπολέμηση της ανεργίας.

•

Παρείχε υπηρεσίες διάγνωσης δεξιοτήτων.

•

Υποστήριξε τους ανέργους σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας και τους προώθησε σε θέσεις
εργασίας.

Κοινωνικό Πρόβλημα 3: Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία
Ο Δήμος επίσης αναφέρει την παρουσία φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας ως το τρίτο κατά
σειρά σημαντικότητας κοινωνικό πρόβλημα. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο
Δήμος λειτουργεί τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών στον οποίο φιλοξενούνται Γυναίκες Θύματα
Ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας. Ο Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών υλοποιείται στο πλαίσιο
του προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 20142020.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Το 2019, στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου λειτούργησαν συνολικά είκοσι οχτώ (28) δομές κοινωνικής
ένταξης,

οι

οποίες

εξυπηρέτησαν

11.555

άτομα,

ποσοστό

αύξησης

13

% σε σχέση με το 2018 (10.221). Πιο συγκεκριμένα, λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας με
παράρτημα ΚΕΜ (Κέντρο Ένταξης Μεταναστών), έντεκα (11) Παιδικοί Σταθμοί, πέντε (5) Κέντρα
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), πέντε (5) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.), ένα (1) Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ, ένα (1) κοινωνικό παντοπωλείο, ένα (1) κοινωνικό φαρμακείο, μία
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(1) δομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ένα (1) Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών και ένας (1) Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών.

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου έγινε από πόρους του ΠΕΠ Κεντρικής
Μακεδονίας 2014-2020. Συγκεκριμένα, αντλήθηκαν πόροι συνολικού ποσού 163.350,00 €, για τη
λειτουργία των δομών «Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΚΕΜ», 36.186,00€ για το «Κοινωνικό
Παντοπωλείο, 36.418,00€ για το Κοινωνικό Φαρμακείο και 178.826,00 € για τον Ξενώνα
Κακοποιημένων Γυναικών και Κέντρο Στήριξης.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Όσον αφορά τα προτεινόμενα μέτρα, οι υπεύθυνοι των δομών ανέφεραν την ανάγκη ενίσχυσης της
στελέχωσής τους, δεδομένων των συνεχώς αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών του Δήμου.

Δήμος Λαγκαδά
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 41.104 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, τον
Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 4.328 άτομα, οριακή αύξηση σε σχέση με το 2018 (4.269).
Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, στο σύνολο των 4.328 εγγεγραμμένων ανέργων του Δήμου,
ποσοστό 6,56% ή 284 άτομα ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, εκ των οποίων η πλειοψηφία
ήτοι ποσοστό 42% ή 119 άτομα είναι ΑμεΑ, ποσοστό 20,42% ή 58 άτομα είναι Αιτούντες επικουρική
Προστασία/Διεθνή Προστασία και ποσοστό 14% ή 40 άτομα, Μετανάστες.
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανήλθαν σε 1.306 άτομα64,
εκ των οποίων οι άνεργοι ανέρχονται σε 711, και οι μη ικανοί για εργασία (ηλικιωμένος, παιδί, άλλος

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
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λόγος) σε 310. Οι εργαζόμενοι ανήλθαν σε 223, ενώ οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες
όπως συνταξιούχοι και φοιτητές/στρατιώτες ανέρχονται σε 61.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 32 άτομα εκ των οποίων ποσοστό 68,7% (ή 22 άτομα) ήταν μαθητές/ τριες δημοτικού και
γυμνασίου65, δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Τέλος, στο Δήμο Λαγκαδά, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 551 άτομα66.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Για το έτος 2019, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει ως σημαντικότερα τα ακόλουθα κατά σειρά
κοινωνικά προβλήματα του Δήμου ήτοι, την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και τον
Αναλφαβητισμό. Σημειώνεται ότι και το 2018, η έρευνα είχε καταγράψει τα ίδια ακριβώς
αποτελέσματα.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις για τα εν λόγω τρία (3) προαναφερθέντα κοινωνικά
προβλήματα με βάση την έρευνα πεδίου.

Κοινωνικό Πρόβλημα 1: Ανεργία
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου κατέγραψε πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας και ανασφάλιστης
εργασίας για το έτος 2019, ενώ σε δυσμενέστερη θέση συγκριτικά με τους άνδρες βρίσκονται οι
γυναίκες.
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω κοινωνικού προβλήματος ο Δήμος εστίασε:
•

Στην ενημέρωση των υποψήφιων ωφελούμενων (άνεργοι, λοιπές ευάλωτες ομάδες) σχετικά
με προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή επιμορφωτικά προγράμματα.

ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους, στοιχεία λήξης σχολικού έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
66
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
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•

Στη διασύνδεση των ανέργων με την προσφορά εργασίας.

Κοινωνικό Πρόβλημα 2: Οικονομική Ανέχεια
Κατά δήλωση των υπευθύνων του Δήμου, η πλειοψηφία του πληθυσμού (>50%) είναι αγρότες
χαμηλού εισοδήματος που διαθέτουν μικρές καλλιέργειες. Επιπρόσθετα, ένα μικρό μέρος του
δημοτών απασχολούνται ως ανειδίκευτοι εργάτες σε εποχιακές εργασίες, οι οποίες συνήθως τους
αποφέρουν χαμηλές αμοιβές και εισοδήματα. Επιπλέον, αντιμέτωποι με την οικονομική ανέχεια
βρίσκονται και οι άνεργοι του Δήμου, πολλοί από τους οποίους λαμβάνουν το βοήθημα του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Οι ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση του προβλήματος αφορούν την παροχή κοινωνικών
επιδομάτων καθώς και αγαθών μέσω της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
Σημειώνεται ωστόσο ότι οι αιτούντες βοήθεια είναι περισσότεροι από αυτούς που δύναται να
εξυπηρετήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

Κοινωνικό Πρόβλημα 3: Χαμηλό Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο ωφελούμενων
Με βάση τις δηλώσεις των υπευθύνων τρίτο σε σειρά κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο
Δήμος είναι το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των ωφελούμενων. Στο πλαίσιο αυτό και για
την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος προωθεί τους εν δυνάμει ωφελούμενους σε
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αλλά και στις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές του Δήμου, δηλαδή στο
Κέντρο Κοινότητας, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και στο Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Το 2019, ο Δήμος Λαγκαδά λειτούργησε συνολικά είκοσι οχτώ (28) δομές κοινωνικής ένταξης, οι
οποίες εξυπηρέτησαν 3.024 άτομα, αριθμός αυξημένος κατά 50% σε σχέση με το 2018 (2.144). Πιο
συγκεκριμένα, λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, εφτά (7) Παιδικοί Σταθμοί, έξι (6) Κέντρα
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), πέντε (5) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), ένα (1) κοινωνικό φαρμακείο, ένα (1) Κοινωνικό Παντοπωλείο και εφτά (7) δομές του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
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Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Λαγκαδά για τις δομές και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης του 2019
προέρχεται από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», από αμιγώς εθνικούς και άλλους πόρους.
Για το 2019, το Κέντρο Κοινότητας έλαβε χρηματοδότηση ύψους 51.840,00 €, οι παιδικοί σταθμοί
434.777,74 €, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», 183.937,22 € τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), 28.468,00 €, και τέλος, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, 37.861,50 €.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν στην υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης των
υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας του Δήμου με στόχο την προσέλκυση των ευάλωτων
πληθυσμιακών ομάδων.

Δήμος Νεάπολης Συκεών
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμιού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 84.741 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για το Δεκέμβριο του 2019 ανέρχονταν σε 10.944 άτομα, αριθμός οριακά
μειωμένος σε σχέση με το 2018, που ο αριθμός των ωφελούμενων ήταν 11.034 άτομα. Από δε τους
10.944 εγγεγραμμένους ανέργους, 1.202 (ή ποσοστό 11%) ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες,
εκ

των

οποίων

ποσοστό

31,5%

(379)

είναι

ΑμεΑ,

ποσοστό

26,6%

(320)

είναι

Παλιννοστούντες/Πρόσφυγες, και ποσοστό 23,5% (283) Μετανάστες.
Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου για το έτος 2019 ανέρχονται σε
4.917 άτομα67, εκ των οποίων η πλειοψηφία - 3.015- είναι άνεργοι (61,3%), 1.014 είναι μη ικανοί
για εργασία (ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλος λόγος) [20,6%], 611 είναι εργαζόμενοι (12,43%), ενώ οι

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
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δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι και φοιτητές/στρατιώτες
ανέρχονται σε 277 άτομα (5,63%).
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 132 άτομα, εκ των οποίων οι 101 (76,5%) ήταν μαθητές/τριες δημοτικού και γυμνασίου68,
δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Τέλος, στο Δήμο Νεάπολης Συκεών, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 2.416 άτομα69.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Για το έτος 2019, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό ως τα
δύο σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι και το προηγούμενο έτος, 2018, η
έρευνα είχε καταγράψει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Κοινωνικό Πρόβλημα 1: Ανεργία
Σύμφωνα με τα ανεπίσημα στοιχεία του Δήμου το 80% των ατόμων που απευθύνονται στις
κοινωνικές δομές είναι άνεργοι και το 60% αυτών ζητά βοήθεια στην εύρεση εργασίας.
Ο Δήμος μέσω των κοινωνικών του δομών παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη για την εύρεση
απασχόλησης σε ανέργους ή λοιπές ευάλωτες ομάδες πολιτών. Συγκεκριμένα, για το 2019 εκτιμά
ότι εξυπηρέτησε περίπου 2.000 άτομα παρέχοντας:
•

Αποδελτίωση όλων των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
και ενημέρωση των ανέργων.

•

Ενημέρωση των υποψήφιων ωφελούμενων (άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, κ.λπ.) για
αγγελίες, προκηρύξεις και σεμινάρια (μέσω www.syntopos.gr).

ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
69
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
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•

Υποστήριξη στη συμπλήρωση αιτήσεων εύρεσης εργασίας.

•

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες για την εύρεση εργασίας.

•

Υποστήριξη στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και στη προετοιμασία για συνέντευξη
εργασίας.

•

Ενδυνάμωση, στήριξη και παρακολούθηση.

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ανωτέρω υπηρεσιών, ο Δήμος αναφέρει ότι ποσοστό
ύψους 20% έως 25% των ωφελούμενων κατάφερε να βρει εργασία.
Στα μειονεκτήματα αναφέρεται η απουσία άμεσης διασύνδεσης των υπηρεσιών των κοινωνικών
δομών του Δήμου με τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Κοινωνικό Πρόβλημα 2: Κοινωνικός Αποκλεισμός
Ο Δήμος σημειώνει τη σοβαρή έλλειψη δομών κοινωνικής ένταξης ατόμων που χρήζουν
ψυχολογικής στήριξης ή που έχουν νοσηλευτεί για ψυχικές ασθένειές καθώς και την αδυναμία
πρόληψης του ενδεχομένου υποτροπής τους. Τονίζει δε, ότι λόγω έλλειψης στελέχωσης με
κατάλληλους επαγγελματίες στον τομέα της ψυχικής υγείας καθώς και προγραμμάτων κοινωνικής
ένταξης ατόμων με ψυχικές ασθένειες, δεν υπάρχουν επαρκή μέσα για να υποστηριχθεί αυτός ο
πληθυσμός και να αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός.
Παράλληλα, ο αυξανόμενος αριθμός προσφύγων και αιτούντων ασύλου και η ανάγκη
αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού της εν λόγω πληθυσμιακής ομάδας

αποτελεί

σημαντικό ζήτημα για το Δήμο, σύμφωνα με τα στοιχεία του οποίου, το 2019 διέμεναν εντός των
ορίων του από 400 έως 500 πρόσφυγες η πλειοψηφία των οποίων αφορούσε οικογένειες με παιδιά.
Σημειώνεται επίσης, η έλλειψη πρόβλεψης για διοργάνωση δραστηριοτήτων κοινωνικής ένταξης και
επαγγελματικής αποκατάστασης του εν λόγω πληθυσμού.
Ο Δήμος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, μέσω των Κοινωνικών Δομών του, παρείχε:
•

Καθοδήγηση για την αναζήτηση κατάλληλης δομής στήριξης,

•

συμβουλευτική υποστήριξη,

•

βοήθεια στη λήψη επιδομάτων,

•

συμβουλευτική οικογένειας,
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•

βραχυπρόθεσμη φιλοξενία προσφύγων, μέσω της συμμετοχής τους σε αντίστοιχα
προγράμματα, και

•

τη διαδικασία ακούσιας νοσηλείας ατόμων με ψυχικές ασθένειες.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Το 2019, ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών λειτούργησε πενήντα έξι (56) δομές κοινωνικής ένταξης, οι
οποίες εξυπηρέτησαν συνολικά 13.706 πολίτες, ποσοστό μείωσης περίπου 22% σε σχέση με το 2018
(17.723). Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω διαφορά για το 2019 οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στη μείωση των ωφελούμενων των ΚΑΠΗ. Συγκεκριμένα, το έτος 2019 στο Δήμο Νεάπολης
– Συκεών λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, είκοσι τρεις (23) Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί, εννιά (9) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), τρία (3) Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων, έντεκα (11) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ένα (1)
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), ένα (1) Κοινωνικό
Παντοπωλείο, ένα (1) Κοινωνικό Φαρμακείο, ένα (1) Κοινωνικό Συσσίτιο και τρεις (3) δομές του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Τέλος, ο δήμος συμμετείχε και στο πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων μέσω του ευρωπαϊκού
προγράμματος REACT, με 197 ωφελούμενους πρόσφυγες – μετανάστες.

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου για τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής για το 2019 προέρχεται κυρίως
από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους και το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Ειδικότερα, το Κέντρο
Κοινότητας χρηματοδοτήθηκε με πόρους συνολικού ύψους 57.011,00 €. Οι δομές Κοινωνικού
Συσσιτίου και Κοινωνικού Παντοπωλείου έλαβαν πόρους συνολικής αξίας 83.897 €, ενώ η δομή
Κοινωνικού Φαρμακείου, 38.003,00 €. Από ιδίους πόρους του Δήμου αντλήθηκαν, 116.672 €, για
τη λειτουργία των δομών Κοινωνικού Συσσιτίου και Κοινωνικού Παντοπωλείου, και, 11.943 € για τη
λειτουργία της δομής Κοινωνικού Φαρμακείου. Τέλος, το πρόγραμμα REACT χρηματοδοτήθηκε εξ’
ολοκλήρου μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.
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Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Ο Δήμος προτείνει τη δημιουργία βάσης δεδομένων (χαρτογράφηση) του ευάλωτου πληθυσμού,
όπου θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των ωφελούμενων καθώς και οι ενέργειες που γίνονται για
αυτούς, με στόχο να μπορούν να αντλούνται στοιχεία και να αξιολογούνται τα αποτελέσματα των
προσφερόμενων υπηρεσιών των κοινωνικών δομών.

Δήμος Παύλου Μελά
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
δήμου ανέρχεται σε 99.245 κατοίκους, ενώ oι εγγεγραμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, το Δεκέμβριο του
2019 ανήλθαν σε 15.529 άτομα, ήτοι ποσοστό μείωσης 2%, σε σύγκριση με το 2018 (15.878).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), από το σύνολο των 15.529 ανέργων, 1.785
άτομα (11,5%) ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, εκ των οποίων οι περισσότεροι ανήκουν στην
πληθυσμιακή ομάδα των Παλινοστούντων/Προσφύγων (832 άτομα - 46,6% -), και ακολουθούν οι
Μετανάστες (396 άτομα - 22% -) και τα ΑΜΕΑ (398 άτομα - 22% -).
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανήλθαν σε 6.709 άτομα70,
εκ των οποίων οι άνεργοι ανέρχονται σε 3.773 άτομα, και οι μη ικανοί για εργασία (ηλικιωμένοι,
παιδιά, άλλος λόγος) σε 1.748. Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 856 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι
που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι και φοιτητές/στρατιώτες σε 332.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν την φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 20182019 ανήλθε σε 201 άτομα, εκ των οποίων ποσοστό άνω του 50% ή 107 άτομα αφορούσε
μαθητές/τριες δημοτικού και γυμνασίου, δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική
εκπαίδευση.
Τέλος, στον Δήμο Αλεξάνδρειας, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 2.442 άτομα71.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
71
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
70

106

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου τα δύο σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα για το 2019, τα οποία
καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος είναι ίδια με του έτους 2018 και συγκεκριμένα είναι η Ανεργία
και η Οικονομική Ανέχεια.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις.

Κοινωνικό Πρόβλημα 1: Ανεργία
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, οι άνεργοι για το 2019 ανήλθαν σε
2.500 ανέργους, ενώ οι νέοι ωφελούμενοι υπηρεσιών στήριξης εύρεσης εργασίας σε 496 άτομα.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, οι υπηρεσίες του Δήμου:
•

Πληροφόρησε 4.820 πολίτες σχετικά με σχετικές προκηρύξεις.

•

Πραγματοποίησαν 6.200 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης για τη σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος, τη συμπλήρωση αιτήσεων και τη κατάθεση δικαιολογητικών.

•

Απέστειλαν 20.000 μηνύματα σε ανέργους για λόγους ενημέρωσής.

•

Εφάρμοσαν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών προνοιακού κυρίως χαρακτήρα έναντι των κινδύνων
περιθωριοποίησης του άνεργου πληθυσμού, όπως ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους), Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), Προγράμματα Κοινωφελούς
Εργασίας, Δομές φτώχειας και Κέντρα Κοινότητας.

•

Παρείχαν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης προς τους πολίτες που
απευθύνονταν στις δομές.

•

Προσέφερε την «υπηρεσία στήριξης της απασχόλησης», η οποία και αναπτύσσεται σε δύο
αλληλένδετους

τομείς,

συμβουλευτικής

και

προώθησης

της

απασχόλησης

και

πληροφόρησης για προκηρύξεις ΑΣΕΠ –Φορέων.
Κατά δήλωση του Δήμου, οι ενεργητικές πολιτικές για την εργασία που εφαρμόζονται από άλλους
φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ) δεν σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Εξαιτίας αυτού
η εξατομικευμένη προσέγγιση που παρέχουν οι κοινωνικές δομές του Δήμου δεν είναι επαρκής
ώστε να διασφαλίσει μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την συστηματική έξοδο των
ατόμων από την ανεργία και συνεπώς και την φτώχεια.
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Άλλες αδυναμίες που εντοπίζονται από τον Δήμο είναι:
•

Η έλλειψη προγραμμάτων απόκτησης δεξιοτήτων ανέργων.

•

Η μη επαρκής στελέχωση (ελλιπές προσωπικό).

•

Η έλλειψη δικτύου συνεργασίας με επιχειρήσεις σχετικά με θέσεις εργασίας.

Κοινωνικό Πρόβλημα 2: Οικονομική Ανέχεια
Η οικονομική ανέχεια αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα του Δήμου. Ο Δήμος ανέφερε
ότι εξυπηρέτησε χιλιάδες ωφελούμενους σε επίπεδο ακραίας φτώχειας μέσω των Κοινωνικών του
Δομών. Σημειώνεται ότι ο Δήμος έχει προμηθευτεί και χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένη βάση
δεδομένων καταγραφής των ωφελούμενών του, οπότε και έχει στην διάθεσή του ακριβή ποσοτικά
και ποιοτικά στοιχεία του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Έχει διαπιστωθεί ότι εκτός από την γενική
κατηγορία των ανέργων, τον κίνδυνο της ακραίας φτώχειας διατρέχουν επίσης οι μονογονεϊκές
οικογένειες, και ειδικότερα, οι γυναίκες με παιδιά. Στις ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται
ιδιαίτερα από τη φτώχεια ανήκουν ακόμη οι ηλικιωμένοι με χαμηλό εισόδημα και οι Ρομά που
κατοικούν στο Δήμο.
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος έχει αναπτύξει ένα δίκτυο δομών, όπως
περιγράφονται παρακάτω, που έχουν ως στόχο να ανακουφίσουν και να συνδράμουν την στήριξη
των ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακραία φτώχεια.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Παύλου Μελά λειτούργησαν τριάντα τρεις (33) δομές κοινωνικής ένταξης το 2019, με
συνολικά 5.454 ωφελούμενους, αριθμός μειωμένος κατά περίπου 10% σε σχέση με το 2018 (6.040).
Συγκεκριμένα λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, έντεκα (11) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί, έξι (6) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), ένα (1) Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), τρία (3) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ένα
(1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), ένα (1) δημοτικό
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ιατρείο, ένα (1) κοινωνικό παντοπωλείο, ένα (1) κοινωνικό φαρμακείο, ένα (1) κοινωνικό συσσίτιο
και πέντε (5) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου για το έτος 2019 προήλθε κυρίως
από αμιγώς εθνικούς πόρους, από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, και το ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Για το 2019, το Κέντρο Κοινότητας έλαβε πόρους συνολικής αξίας 56.426,99 €, το Κοινωνικό
Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο 203.872,62 € ενώ τα τρία Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) 423.375,11 €.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν στο σχεδιασμό πολιτικών (ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης) οι
οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά.

Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη
Γενικά Στοιχεία
Συμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 70.110 κατοίκους, ενώ οι εγγεγραμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ τον Δεκέμβριο του
2019 ανήλθαν σε 4.248 άτομα, αριθμός οριακά μειωμένος σε σχέση με το 2018 (4.326 άτομα).
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον Δήμο Πυλαίας
Χορτιάτη, οι οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανέρχονταν σε 206 άτομα (4%), εκ των
οποίων η πλειοψηφία ήταν ΑΜΕΑ (126) και Μετανάστες (33).
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος ανήλθαν σε 1.035 άτομα , εκ των οποίων οι
άνεργοι ανέρχονται σε 587 άτομα, και οι μη ικανοί για εργασία (ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλος λόγος)
σε 249. Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 127 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες
κατηγορίες όπως συνταξιούχοι και φοιτητές/στρατιώτες σε 7272.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 36 άτομα, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία (29 άτομα ή ποσοστό άνω το 80 %)
ήταν μαθητές/τριες δημοτικού και γυμνασίου, δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική
εκπαίδευση73.
Τέλος, στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 986 άτομα74.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Για το έτος 2019, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία και την Οικονομική Ανέχεια, ως τα δύο
σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι και το 2018, η έρευνα είχε
καταγράψει τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Αντίθετα, την τρίτη θέση για το 2019 καταλαμβάνει το
πρόβλημα της Έλλειψης υποδομών αντί της Έλλειψης Δομών Ψυχικής Υγείας που είχε δηλωθεί
στην έρευνα πεδίου του 2018.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις με βάση την έρευνα πεδίου.

Κοινωνικό Πρόβλημα 1: Ανεργία

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
73
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός μαθητών που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους, στοιχεία λήξης σχολικού έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
74
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
72
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Σύμφωνα με τα ανεπίσημα στοιχεία των Κοινωνικών Δομών, ο αριθμός των ωφελουμένων κατοίκων του Δήμου, που υποστηρίχθηκε στην εύρεση εργασίας, ανέρχεται σε 810 άτομα.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος, μέσω του Κέντρου Κοινότητας, παρέχει:
•

Συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων για την εύρεση εργασίας.

•

Συνεδρίες εκμάθησης τεχνικών αναζήτησης εργασίας.

•

Συνεδρίες δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος.

•

Εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (π.χ. φορολογική ή νομική υποστήριξη).

•

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη & παραπομπή σε δομές ψυχικής υγείας.

Κοινωνικό Πρόβλημα 2: Οικονομική Ανέχεια
Σύμφωνα με τα ανεπίσημα στοιχεία του Δήμου, πλήθος ατόμων ή νοικοκυριών διαβιούν κάτω από
το όριο της φτώχειας ή απειλούνται από αυτήν, λόγω των πολύ χαμηλών εισοδημάτων τους και της
συνεχιζόμενης ανεργίας. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο
εξυπηρέτησε το έτος 2019, 322 νοικοκυριά (845 άτομα). Στο σύνολο των 322 νοικοκυριών, τα 118,
εντάχθηκαν για πρώτη φορά στην συγκεκριμένη υπηρεσία το 2019 (και αντιστοιχούν σε συνολικά
268 άτομα). Επίσης, οι ωφελούμενοι, ήταν κυρίως αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, πολύτεκνες
οικογένειες, ΑΜΕΑ, χαμηλοσυνταξιούχοι και μετανάστες.
Για τη αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη παρέχει:
•

Υποστήριξη στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση προνοιακών επιδομάτων (Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Στέγασης, κ.λπ.).

•

Συμβουλευτική & ψυχοκοινωνική υποστήριξη & παραπομπή σε δομές ψυχικής υγείας, σε
δομές εργασιακής συμβουλευτικής και υποστήριξης σε εξειδικευμένα ζητήματα (π.χ.
φορολογική/νομική υποστήριξη).

•

Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείο/Διανομές ΤΕΒΑ.

•

Εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που υλοποιούνται
από το ΚΕΠ Υγείας.

Κοινωνικό Πρόβλημα 3: Έλλειψη Υποδομών

111

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

Σύμφωνα με το Δήμο, στην Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης λειτουργεί ένας περιορισμένος
αριθμός δομών ψυχικής υγείας,

με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν

αποτελεσματικά τα άτομα με ψυχικές ασθένειες και να υπάρχει μεγάλος χρόνος αναμονής.
Ο Δήμος Πυλαίας παρέχει, στο βαθμό που είναι εφικτό, συμβουλευτική υποστήριξη και παραπομπή
σε μονάδες ψυχικής υγείας.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη το 2019, λειτούργησε δέκα εφτά (17) δομές κοινωνικής ένταξης, οι
οποίες εξυπηρέτησαν συνολικά 4.954 πολίτες, ποσοστό αύξησης σχεδόν 50% σε σχέση με το 2018,
όπου οι ωφελούμενοι πολίτες είχαν ανέλθει σε 3.357 άτομα. Συγκεκριμένα, το 2019 λειτούργησαν:
ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, τρεις (3) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, έξι (6) Κέντρα Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ένα
(1) Δημοτικό Ιατρείο, ένα (1) Κοινωνικό Παντοπωλείο, και τέσσερις (4) Δομές του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Για τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, το 2019, αντλήθηκαν πόροι 273.491,37 €,
για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», και 220.426,00 € από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 20142020 για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, του Κέντρου Κοινότητας και του Κοινωνικού
Παντοπωλείου.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Η προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στην ανάγκη δημιουργίας συμβουλευτικού σταθμού για ψυχολογική υποστήριξη ενηλίκων
και ανηλίκων.

•

Στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών του με επιπλέον προσωπικό.

112

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

Δήμος Χαλκηδόνος
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 33.673 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Δεκέμβριο του 2019, ανέρχονταν σε 3.083 άτομα και παρουσιάζουν
οριακή μείωση σε σχέση με το 2018 (3.145 άτομα).
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), στο σύνολο των 3.083
εγγεγραμμένων ανέργων, 321 άτομα (10,2%) ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, εκ των οποίων
η πλειοψηφία είναι Μετανάστες (112).
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος ανήλθαν σε 868 άτομα, εκ των οποίων οι 506
ήταν άνεργοι (58,3%), οι 224 μη ικανοί για εργασία (ηλικιωμένοι, παιδία, άλλος λόγος) [25,8%], οι
103 εργάζονταν (11,9%), και 35 ανήκαν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι και
φοιτητές/στρατιώτες75 (4%).
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν την φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 20182019 ανήλθε σε 63 άτομα, εκ των οποίων οι 28 ήταν μαθητές/τριες δημοτικού και γυμνασίου76,
δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (44%).
Τέλος, στο Δήμο Χαλκηδόνος, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 490 άτομα77.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Για το έτος 2019, η έρευνα πεδίου κατέγραψε την Οικονομική Ανέχεια και τον Κοινωνικό
Αποκλεισμό, ως τα δύο σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το
προηγούμενο έτος (2018) η έρευνα είχε καταγράψει τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
76
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός μαθητών που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους, στοιχεία λήξης σχολικού έτους 20182019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
77
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
75
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Κοινωνικό Πρόβλημα 1: Οικονομική Ανέχεια
Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου, τα τελευταία έτη στο Δήμο παρατηρείται τόσο μείωση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και του αγροτικού πληθυσμού που διαμένει στην περιοχή.
Ταυτόχρονα, μεγάλο ποσοστό του εργατικού πληθυσμού της περιοχής δεν αμείβεται ικανοποιητικά.
Συνέπεια των ως άνω είναι μεγάλη μερίδα των κατοίκων του Δήμου να βρίσκεται αντιμέτωπο με την
οικονομική ανέχεια. Επίσης, σημειώνεται ότι το ποσοστό μετανάστευσης στο εξωτερικό για λόγους
εργασίας βαίνει αυξανόμενο.
Ο Δήμος μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών του:
•

Διανέμει οικονομική βοήθεια σε περιόδους εορτών.

•

Υλοποιεί προγράμματα συγκέντρωσης και διανομής ρουχισμού.

Οι αδυναμίες που καταγράφηκαν από τους υπευθύνους του Δήμου είναι οι ακόλουθες:
•

Έλλειψη προσωπικού στις Κοινωνικές Δομές.

•

Αδυναμία κάλυψης έκτακτων οικονομικών αναγκών.

•

Έλλειψη γραφείου ενημέρωσης ανέργων.

Κοινωνικό Πρόβλημα 2: Κοινωνικός Αποκλεισμός
Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου το δεύτερο σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα του Δήμου είναι ο
κοινωνικός αποκλεισμός, ο οποίος πλήττει κυρίως δύο πληθυσμιακές ομάδες, τα ΑμεΑ λόγω της
περιορισμένης δυνατότητας πρόσβασης στις υπηρεσίες του Δήμου και των ελλείψεων σε υποδομές,
καθώς και τους πληθυσμούς Ρομά. Σημειώνεται ότι, στα όρια του δήμου Χαλκηδόνος υπάρχουν
τέσσερις (4) καταυλισμοί Ρομά, οι οποίοι σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου πλήττονται από
την ανεργία, τον αναλφαβητισμό, την έλλειψη συνθηκών υγιεινής και τον κοινωνικό αποκλεισμό,
ενώ έντονα είναι και τα φαινόμενα παραβατικότητας.
O δήμος για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού εστιάζει στην:
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•

Στήριξη της λειτουργίας και των δράσεων του συλλόγου των ΑμεΑ,

•

λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΟΚΠΑΔΧ (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης του Δήμου Χαλκηδόνας),

•

λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης στο Κέντρο Kοινότητας,

•

λειτουργία Ειδικού σχολείου,

•

εξασφάλιση μειωμένων δημοτικών τελών σε ειδικές περιπτώσεις.

Οι αδυναμίες που καταγράφηκαν στο ίδιο πλαίσιο είναι οι εξής:
•

Έλλειψη προσωπικού στις δομές,

•

έλλειψη προγραμμάτων κινητοποίησης,

•

δυσκολία στις μετακινήσεις λόγω έλλειψης υποδομών.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο Δήμος Χαλκηδόνος, το 2019, λειτούργησε δέκα οχτώ (18) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν
συνολικά 1.611 άτομα, ποσοστό μείωσης 38% σε σχέση με το 2018 (2.609 άτομα). Να σημειωθεί ότι
δεν καταγράφηκαν οι ωφελούμενοι των τεσσάρων (4) παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών του
Δήμου, ενώ μειώθηκαν αισθητά οι ωφελούμενοι των εννέα (9) δομών Κέντρων Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Συγκεκριμένα το 2019 λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας,
τέσσερις (4) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, εννέα (9) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ), ένα (1) κοινωνικό παντοπωλείο, ένα (1) κοινωνικό φαρμακείο και μία (1) δομή του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Παράλληλα, στον Δήμο λειτουργεί και ένα (1) Τμήμα Πρόνοιας
και Κοινωνικής προστασίας.

Πηγές Χρηματοδότησης
Το 2019, για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, αντλήθηκαν 650.000 € από
ίδιους πόρους και 279.319,40 € από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και το ΠΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας 20142020».
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Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Ο δήμος Χαλκηδόνος δεν υπέβαλε σχετικές προτάσεις.

Δήμος Ωραιοκάστρου
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών της ΕΛΣΤΑΤ ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου
ανέρχεται σε 38.317 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΟΑΕΔ για το Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 3.428 άτομα, ήτοι ποσοστό αύξησης 3%, σε
σύγκριση με το 2018 (3.321 άτομα).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), στο σύνολο των 3.248 εγγεγραμμένων
ανέργων του Δήμου οι 374 ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (11,5%) εκ των οποίων η
πλειοψηφία, 122 είναι Παλιννοστούντες/Πρόσφυγες (32,6%), 92 είναι ΑΜΕΑ (24,6%) και οι 60
Μετανάστες (16%).
Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανέρχονται σε 1.122 άτομα,
εκ των οποίων οι άνεργοι ανέρχονται σε 644, και οι μη ικανοί για εργασία (ηλικιωμένος, παιδί, άλλος
λόγος) σε 283. Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 111 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν
σε άλλες κατηγορίες όπως συνταξιούχοι και φοιτητές/στρατιώτες ανέρχονται σε 8478.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 37 άτομα, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία, 29 άτομα, ήταν μαθητές/ τριες
δημοτικού και γυμνασίου79, δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Τέλος, στο Δήμο Ωραιοκάστρου, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 922 άτομα80.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
79
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
80
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
78
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Για το έτος 2019, κατά δήλωση των υπευθύνων του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου,
τα τρία πιο σημαντικά κοινωνικά προβλήματα κατά σειρά προτεραιότητας είναι η Ανεργία, ο
Αναλφαβητισμός και η Έλλειψη στέγης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα
διαφοροποιούνται λίγο σε σχέση με το 2018, όπου ως σημαντικότερα είχαν καταγραφεί κατά σειρά
σπουδαιότητας η Ανεργία, ο Κοινωνικός Αποκλεισμός και η Ερήμωση.
Παρακάτω παρουσιάζεται, η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες
παρεμβάσεις.
Κοινωνικό Πρόβλημα 1: Ανεργία
Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου, η ανεργία είναι το σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα του Δήμου.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το σύνολο των 585 ωφελούμενων του Κέντρου Κοινότητας, για το
έτος 2019, οι 312 ήταν άνεργοι (53,3%).
Κοινωνικό Πρόβλημα 2 και 3: Αναλφαβητισμός και Έλλειψη στέγης
Ο Αναλφαβητισμός αποτελεί το δεύτερο σε σημαντικότερο πρόβλημα του Δήμου. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου για το έτος 2019, από το σύνολο των 585
ωφελούμενων οι 98 ήταν αναλφάβητοι (16,8%) .
Σύμφωνα επίσης με τους υπευθύνους του Δήμου, η έλλειψη στέγης, ή, η έλλειψη κατάλληλης
στέγης, είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο έχει ενταθεί στον Δήμο
Ωραιοκάστρου.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Το έτος 2019 στο Δήμο λειτούργησαν είκοσι έξι (26) δομές κοινωνικής ένταξης, οι οποίες παρείχαν
υπηρεσίες σε συνολικά 3.517 πολίτες, ποσοστό αύξησης 16,6% σε σχέση με το 2018 (3.016).
Συγκεκριμένα λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, δέκα (10) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί, έξι (6) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), τέσσερα (4) Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ένα (1) κοινωνικό παντοπωλείο, ένα (1) Κοινωνικό
Φαρμακείο και τρεις (3) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
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Για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου αντλήθηκαν από αμιγώς εθνικούς
πόρους 596.000,00 €, από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, 223.367,00 €, ενώ από το ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», 329.900,00€. Οι
δομές των ΚΑΠΗ του δήμου χρηματοδοτήθηκαν από ιδίους πόρους και από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Δήμου.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν στην:
•

Υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

•

Υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

•

Υλοποίηση προγραμμάτων/δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής,
κατάρτισης και επιμόρφωσης ανέργων, παροχής σύγχρονων δεξιοτήτων.

•

Δημιουργία κέντρων φροντίδας παιδιών.

•

Ενίσχυση των δομών με προσωπικό.
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2.2.3. Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, η μικρότερη σε αριθμό δήμων στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, σε σύνολο δύο (2) δήμων, λειτούργησαν συνολικά 42 δομές οι οποίες είχαν 7.241
ωφελούμενους, ποσοστό αύξησης 16,75% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (6.202). Στον
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ωφελούμενοι ανά Δήμο και τύπο δομής. Το
μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων, εμφανίζουν τρεις (3) τύποι δομών, τα Κέντρα Κοινότητας, με
σύνολο και στους δύο δήμους 2.370 ωφελούμενους, τα ΚΑΠΗ, με σύνολο 2.300 ωφελούμενους, και,
το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με 884 ωφελούμενους.
Κατηγορίες Δομών

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Κέντρο Κοινότητας

1

1.500

1

879

2

2.379

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

7

58

6

236

13

294

Βοήθεια στο Σπίτι

9

650

3

234

12

884

4

2.300

4

2.300

4

130

5

130

1

25

Κοινωνικό Παντοπωλείο

1

150

1

150

Κοινωνικό Φαρμακείο

1

50

1

50

ΚΑΠΗ
ΚΔΑΠ

1

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

1

25

Κοινωνικό Συσσίτιο
Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας
ΣΥΝΟΛΑ

1

150

1

150

1

ΔΚ81

1

879

2

879

20

2.233

22

5.008

42

7.241

Πίνακας 9: Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Κιλκίς (Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 2019)

81

ΔΚ: Μη καταγραφή αριθμού ωφελούμενων.
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Δήμος Κιλκίς
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 51.926 κατοίκους, ενώ οι εγγεγραμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ για το Δεκέμβριο
του 2019, ανήλθαν σε 4.798 άτομα, οριακή μείωση σε σχέση με το 2018 (4.888 άτομα).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), στο σύνολο των 4.798 εγγεγραμμένων
ανέργων, 242 ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (5,04%), εκ των οποίων, η πλειοψηφία, 129
είναι ΑΜΕΑ (άνω του 50%) και 50 Παλιννοστούντες / Πρόσφυγες (ποσοστό 21%).
Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανέρχονται σε 1.967 άτομα,
εκ των οποίων οι άνεργοι ανέρχονται σε 1.154 (58,6%), και οι μη ικανοί για εργασία (ηλικιωμένοι,
παιδιά, άλλος λόγος) σε 492 (25,01%). Επίσης, οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 221 άτομα
(10,73%), ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες όπως, συνταξιούχοι και
φοιτητές/στρατιώτες ανέρχονται σε 100 (5,08%).
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 100 άτομα, εκ των οποίων η πλειοψηφία, ήτοι 72 ήταν μαθητές/τριες δημοτικού ή
γυμνασίου, δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση82 (72%).
Τέλος, στο Δήμο Κιλκίς, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 1.361 άτομα83.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου Κιλκίς για το έτος 2019 είναι η Ανεργία, η
Ερήμωση και η Οικονομική Ανέχεια. Ο Δήμος Κιλκίς δήλωσε τα ίδια κατά σειρά προβλήματα και
στην έρευνα πεδίου του 2018.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες παρεμβάσεις.

82

ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους 20182019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
83
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.

120

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

Κοινωνικό πρόβλημα 1: Ανεργία
Στο Δήμο Κιλκίς εδρεύουν δύο βιομηχανικές περιοχές ενώ σημαντική στην οικονομική
δραστηριότητα του Δήμου είναι και η συμμετοχή του αγροτικού τομέα. Λόγω της οικονομικής
κρίσης, πολλά εργοστάσια έχουν σταματήσει την οικονομική τους δραστηριότητα ή την έχουν
μεταφέρει σε γειτονικές χώρες. Παράλληλα πολλοί αγρότες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις
αγροτικές τους εργασίες και πολλές μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και καταστήματα
έκλεισαν. Άμεση συνέπεια όλων των παραπάνω, είναι η αυξανόμενη ανεργία με την οποία είναι
αντιμέτωποι οι κάτοικοι του Δήμου.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος:
•

Συμμετείχε στο πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 20192020“με ωφελούμενους 56 οικογένειες, τα παιδιά των οποίων συμμετείχαν δωρεάν στις
δομές της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλικίς (Κ.Δ.Ε.Κ.), ήτοι σε παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ -ΜΕΑ.

•

Παρείχε επισιτιστική βοήθεια και βασική υλική συνδρομή μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ
(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) σε 964 απόρους.

•

Συμμετείχε σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Ερήμωση
Σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου, ο πληθυσμός σε χωριά εντός των ορίων του Δήμου την
τελευταία δεκαετία μειώνεται συνεχώς, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της μείωσης
της οικονομικής δραστηριότητας.
Η πρόταση του Δήμου για τη λύση του συγκεκριμένου προβλήματος έγκειται στο σχεδιασμό
παρεμβάσεων από την κεντρική διοίκηση για την παροχή κινήτρων για επενδύσεις.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Οικονομική Ανέχεια
Σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου, η οικονομική ανέχεια αποτελεί το τρίτο σημαντικότερο
πρόβλημα. Συγκεκριμένα, ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι επικοινωνούν με το Δήμο ή τις
Κοινωνικές Δομές με στόχο τη λήψη επιδόματος, ή υλικών αγαθών διαβίωσης. Ο αριθμός των
καταγεγραμμένων περιπτώσεων- οικογενειών που χρήζουν επισιτιστικής βοήθειας ανέρχονται στις
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1.500. Παράλληλα, ο Δήμος ανέφερε ότι έχει 600 δικαιούχους επιδόματος στέγασης, ενώ στο
πρόγραμμα Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος είναι ενταγμένες περισσότερες από 1.000
οικογένειες.
Οι παρεμβάσεις που εφάρμοσε ο Δήμος είναι:
•

Παροχή υποστήριξης για την λήψη επιδομάτων (ενημέρωση, κατάθεση αιτήσεων, κ.λπ.)
μέσω του Κέντρου Κοινότητας και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

•

Συμμετοχή σε διάφορα επισιτιστικά προγράμματα, τα οποία εξυπηρέτησαν το 2019,
περισσότερες από 600 οικογένειες.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Το 2019 στο δήμο Κιλκίς, λειτούργησαν συνολικά είκοσι (20) δομές κοινωνικής ένταξης, οι οποίες
εξυπηρέτησαν συνολικά 2.233 πολίτες, ποσοστό αύξησης 9% σε σχέση με το 2018 (2.050).
Συγκεκριμένα λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, εφτά (7) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί,
ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), το Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Στήριξης και
εννέα (9) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών του Δήμου προήλθε από Αμιγώς Εθνικούς
Πόρους και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.
Συγκεκριμένα, 384.559,00 € αντλήθηκαν από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους, που χρηματοδότησαν το
Πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι», ενώ από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, αντλήθηκαν
103.680,00 € που χρηματοδότησαν το Κέντρο Κοινότητας.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Η πρόταση του Δήμου εστιάζει στην ανάγκη για σχεδιασμό από την κεντρική διοίκηση για την
αντιμετώπιση της ερήμωσης και της φτώχειας λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του Δήμου.
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Δήμος Παιονίας
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 28.493 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ τον
Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 2.705 άτομα (οριακή μείωση σε σύγκριση με το 2018 που οι
εγγεγραμένοι άνεργοι ανέρχονταν σε 2.790 άτομα).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), στο σύνολο των 2.705 εγγεγραμμένων
ανέργων, 82 άτομα ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (3,03%), εκ των οποίων οι περισσότεροι
(38 άτομα) είναι Αιτούντες Επικουρικής προστασίας/Διεθνούς Προστασίας (46,3%), και ακολουθούν
τα ΑμεΑ (35 άτομα - 42,7%-).
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανέρχονται σε 1.232 άτομα,
εκ των οποίων οι άνεργοι ανέρχονται σε 636 (51,6%), και οι μη ικανοί για εργασία (ηλικιωμένοι,
παιδιά, άλλος λόγος) σε 290 (25,5%). Επίσης, οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 236 άτομα
(19,2%), ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες όπως συνταξιούχοι και
φοιτητές/στρατιώτες ανέρχονται σε 70 (5,6%)84.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 59 άτομα, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία, ήτοι τα 56 άτομα, ήταν μαθητές
δημοτικού και γυμνασίου85, δηλαδή δεν είχαν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Τέλος, στον Δήμο Παιονίας, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 416 άτομα86.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
85
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
86
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
84
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Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Το έτος 2019, η Ανεργία αναδείχθηκε από την έρευνα πεδίου ως το πιο σημαντικό κοινωνικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Ακολουθεί ο Αναλφαβητισμός, και η Έλλειψη Υποδομών.
Σημειώνεται ότι, η έρευνα πεδίου του 2018 είχε επίσης αναδείξει την Ανεργία ως το πιο σημαντικό
κοινωνικό πρόβλημα.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Κοινωνικό πρόβλημα 1: Ανεργία
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Δήμου, το έτος 2019, η ανεργία ήταν το σημαντικότερο κοινωνικό
πρόβλημα. Το Κέντρο Κοινότητας και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, κατέγραψαν
συνολικά 879 άνεργους για αυτό το έτος. Παράλληλα, στον καταυλισμό τον Ρομά που βρίσκεται
στα όρια του Δήμου, η ανεργία άγγιζε το 100%.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, ο Δήμος:
•

Συμμετέχει σε προγράμματα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

•

Μέσω του Κέντρου Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης ανέργων όπως, ενημέρωση
για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, υποστήριξη στη συμπλήρωση εγγράφων και αιτήσεων σε
προκηρύξεις, υποστήριξη στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και παραπομπή στον
ΟΑΕΔ.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Αναλφαβητισμός
Ο Αναλφαβητισμός καταγράφεται ως το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα του Δήμου. Σύμφωνα
με στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, για το
2019 καταγράφονται συνολικά 432 άτομα απόφοιτοι Δημοτικού, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει
τη βασική εκπαίδευση, και 21 άτομα που δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει καμία εκπαίδευση ή δεν
έχουν ολοκληρώσει το δημοτικό. Οι υπεύθυνοι του Δήμου σημειώνουν ότι αρκετοί πολίτες που
ζητούν να εξυπηρετηθούν από τις Κοινωνικές Δομές δυσκολεύονται στην ανάγνωση των εγγράφων
καθώς και στην κατανόηση και στη συμπλήρωσή τους.
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Σχετικά με τον πληθυσμό Ρομά σημειώνεται από τους υπευθύνους του Δήμου ότι η πλειοψηφία
τους δεν έχει λάβει καμία εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο μητρώο ωφελούμενων
του Δήμου υπάρχουν 41 καταγεγραμμένοι ως αναλφάβητοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος μέρος
της σχολικής διαρροής που καταγράφεται στον Δήμο αφορά παιδιά Ρομά.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος του Αναλφαβητισμού, στα όρια του Δήμου λειτουργεί
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
Κοινωνικό πρόβλημα 3: Έλλειψη Υποδομών
Το τρίτο σε σειρά σημαντικό πρόβλημα του Δήμου είναι η Έλλειψη Υποδομών. Ειδικότερα, σύμφωνα
με στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, το 2019
καταγράφονται συνολικά 9 ωφελούμενοι ως απεξαρτημένοι χρήστες και 196 ΑμεΑ, οι οποίοι δεν
μπορούσαν να εξυπηρετηθούν εντός των ορίων του Δήμου λόγω έλλειψης σχετικών κοινωνικών
δομών, όπως δομές ψυχικής υγείας, απεξάρτησης, σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης και ΚΔΠ -ΜΕΑ.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος παρέπεμψε τα εν λόγω περιστατικά σε δομές της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και του Δήμου Κιλκίς, όμως σημειώνεται ότι η μετακίνηση
των εν λόγω πολιτών είναι δύσκολη τόσο λόγω οικονομικών δυσχερειών αλλά και πρακτικών
προβλημάτων για τη μετακίνηση τους.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Το 2019 στο δήμο Παιονίας λειτούργησαν είκοσι δύο (22) δομές κοινωνικής ένταξης οι οποίες
παρείχαν υπηρεσίες συνολικά σε 5.008 πολίτες του δήμου, αριθμός αυξημένος κατά 21% σε σχέση
με το έτος 2018

(4.152). Οι δομές αυτές ήταν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, έξι (6)

Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, τέσσερα (4) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ),
τέσσερα (4) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ένα (1) κοινωνικό παντοπωλείο,
ένα (1) κοινωνικό φαρμακείο, ένα (1) κοινωνικό συσσίτιο και τρεις (3) δομές του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι». Τέλος, στο Δήμο λειτουργεί ανεξάρτητο Τμήμα Πρόνοιας / Κοινωνικής
Στήριξης.
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Πηγές Χρηματοδότησης
Η λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας χρηματοδοτήθηκε κυρίως με αμιγώς
εθνικούς πόρους και με πόρους του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, το Κέντρο Κοινότητας, το 2019, άντλησε πόρους συνολικής
αξίας 44.928,00 € από το

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Από το ίδιο πρόγραμμα

χρηματοδοτήθηκαν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) με 203.414,82€. Τέλος, το
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτήθηκε από αμιγώς εθνικούς πόρους με το ποσό των
298.885,70€.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στη δημιουργία δομής για την πρόληψη, την απεξάρτηση, την υποστήριξη των χρηστών
ουσιών και των οικογενειών τους.

•

Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

•

Στην οργανωμένη παρέμβαση για την ενσωμάτωση του τοπικού πληθυσμού Ρομά.

•

Στην αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε απομακρυσμένες περιοχές του
Δήμου.
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2.2.4. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, στο σύνολο των τεσσάρων (4) δήμων λειτούργησαν συνολικά
ενενήντα (90) δομές, οι οποίες είχαν 14.743 ωφελούμενους, ποσοστό μείωσης 11% σε σύγκριση με
το 2018 (16.572). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ωφελούμενοι ανά Δήμο
και τύπο δομής. Το μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων εμφανίζουν τέσσερις (4) τύποι δομών:
α) τα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία εξυπηρέτησαν συνολικά για το 2019, 4.943 πολίτες (544 το Κέντρο
Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας, 656 του Δήμου Έδεσσας, 2.970 του Δήμους Πέλλας και 772 του
Δήμου Σκύδρας),
β) τα Τμήματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας των Δήμων Έδεσσας και Πέλλας, τα οποία
εξυπηρέτησαν συνολικά 5.547 ωφελούμενους (1.517 το τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Έδεσσας και
4.030 του Δήμου Πέλλας),
γ) τα ΚΑΠΗ που εξυπηρέτησαν συνολικά 1.229 πολίτες (329 τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αλμωπίας, 350 του
Δήμου Έδεσσας και 550 του Δήμου Σκύδρας),
δ) το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, που εξυπηρέτησε συνολικά 1.973 πολίτες (500 στο Δήμο
Αλμωπίας, 260 στο δήμο Έδεσσας, 1.200 στο Δήμο Πέλλας και 13 στο Δήμο Σκύδρας.

ΔΗΜΟΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Κατηγορίες Δομών

Κέντρο Κοινότητας

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ
ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

1

545

1

656

1

2.970

1

772

4

4.943
457

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

10

218

6

45

18

ΔΚ

6

194

40

Βοήθεια στο Σπίτι

4

500

1

260

10

1.200

4

13

19

1.973

ΚΑΠΗ

2

329

1

350

7

550

10

1.229

80

12

551

2

43

ΚΔΑΠ

1

86

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

1

18

5

205

87

5

180

1

25

Κοινωνικό Συσσίτιο

1

Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας
ΣΥΝΟΛΑ

1

19

1.696

1

1,517

1

4.030

15

3.033

36

8.405

20

ΔΚ29

1.609

1

ΔΚ

2

5.547

90

14.743

Πίνακας 10: Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Πέλλας (Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 2019)
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ΔΚ: Μη καταγραφή αριθμού ωφελούμενων.

127

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

Δήμος Αλμωπίας
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 27.556 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Δεκέμβριο του 2019 ανέρχονταν σε 2.436 άτομα, ήτοι ποσοστό μείωσης
4%, σε σύγκριση με το 2018 (2.246 άτομα).
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία (ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2019), στο σύνολο των 2.346 εγγεγραμένων
ανέργων, 51 άτομα (ποσοστό 2,17%) ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, εκ των οποίων η
πλειοψηφία (42 άτομα - ποσοστό 82,3%-) είναι ΑμεΑ.
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανήλθαν σε 1.830 άτομα,
εκ των οποίων οι 592 ήταν άνεργοι (32,4%), και οι 421 μη ικανοί για εργασία (ηλικιωμένοι, παιδιά,
άλλος λόγος) [23%]. Σημειώνεται επίσης ότι οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 699 άτομα (38%),
ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι και οι
φοιτητές/στρατιώτες σε 118 άτομα (6%)88.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 70 άτομα, εκ των οποίων οι 16 (22,8%) ήταν μαθητές/τριες δημοτικού και γυμνασίου
(δηλαδή δεν είχαν ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση)89.
Τέλος, στο Δήμο Αλμωπίας, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 449 άτομα90.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Η Ανεργία και η Οικονομική Ανέχεια αναδείχθηκαν τα δύο σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου
σύμφωνα με την έρευνα πεδίου το 2019, ενώ αντίστοιχα συμπεράσματα είχαν προκύψει και για το
2018. Το 2019, ως τρίτο σημαντικότερο πρόβλημα αναδείχθηκε η Ερήμωση έναντι του Κοινωνικού

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
89
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
90
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
88
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αποκλεισμού το έτος 2018. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι
υλοποιούμενες και προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Κοινωνικό πρόβλημα 1: Ανεργία
Σύμφωνα με την καταγραφή της έρευνας πεδίου, η ανεργία σε συνδυασμό με την αδήλωτη εργασία
αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα του Δήμου.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος, το έτος 2019:
•

Συμμετείχε σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ (με 200 άτομα
ωφελούμενους).

•

Συμμετείχε σε ενημερωτικές ημερίδες του ΟΑΕΔ (με 94 άτομα ωφελούμενους).

•

Προχώρησε στην διενέργεια δίμηνων συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

•

Προώθησε προγράμματα ανάπτυξης της γεωργίας σε εν δυνάμει ωφελούμενους της
περιοχής.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Οικονομική Ανέχεια
Το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου είναι η οικονομική
ανέχεια, η οποία είναι κυρίως αποτέλεσμα της υψηλής ανεργίας, από την οποία πλήττεται ο Δήμος.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού ο Δήμος μέσω των Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών
του, το 2019, υποστήριξε τους εν δυνάμει ωφελούμενους ώστε να λάβουν προνοιακά επιδόματα
και υπηρεσίες, όπως: το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με 1200 ωφελούμενους), το Επίδομα
Στέγασης, το Ταμείο Επισιτιστικής Βοήθειας (με 2.000 ωφελούμενους), δωρεάν επανασύνδεση
ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών (με 15 ωφελούμενους),

δωρεάν

φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων-οικονομικά αδυνάτων (103 ωφελούμενοι), δωρεάν
σεμινάρια μέσω ΚΔΒΜ (50 ωφελούμενοι).

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Κοινωνικός Αποκλεισμός
Ως τρίτο σημαντικότερο πρόβλημα η έρευνα πεδίου ανέδειξε τον Κοινωνικό Αποκλεισμό, ο οποίος
κατά τους υπευθύνους οφείλεται τόσο στις οικονομικές συνθήκες όσο και στην γεωγραφία της
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περιοχής. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσαν οι υπεύθυνοι του Δήμου πολλές από τις υπηρεσίες του
Δήμου έχουν μεταφερθεί κεντρικά στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, γεγονός που
δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου και ταυτόχρονα συντελεί στην ευρύτερη
ερήμωση της περιοχής. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος, μέσω του δικτύου των
Κοινωνικών Δομών που έχει αναπτύξει εστίασε στο να εξυπηρετήσει το σύνολο των πολιτών που
βιώνουν τον Κοινωνικό Αποκλεισμό.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Το 2019, ο δήμος Αλμωπίας διέθετε συνολικά δέκα εννέα (19) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν
συνολικά 1.696 ωφελούμενους, ποσοστό μείωσης 50% σε σχέση με το 2018 (3.495). Συγκεκριμένα
το 2019 λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, δέκα (10) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, δύο
(2) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ),
καθώς και τέσσερις (4) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών του Δήμου χρηματοδοτήθηκε από αμιγώς
εθνικούς πόρους και από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Δήμου, από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, αντλήθηκαν 55.000,00€ για τη λειτουργία
του Κέντρου Κοινότητας, ενώ το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου
από εθνικούς πόρους με το ποσό των 378.980,97€.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις των υπευθύνων δήμου εστιάζουν στη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας μέσω
της αύξησης των επιδοτούμενων προγραμμάτων.
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Δήμος Έδεσσας
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 28.814 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 2.615 άτομα, ήτοι ποσοστό αύξησης 5%,
σε σύγκριση με το 2018 (2.497 άτομα).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), στο σύνολο των 2.615 εγγεγραμμένων
ανέργων, 103 ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (3,9%), εκ των οποίων οι η πλειοψηφία, 90
είναι ΑμεΑ (87,3%).
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 του Δήμου ανήλθαν σε 775
άτομα, εκ των οποίων 387 ήταν άνεργοι (50%), και 176 εργαζόμενοι91 (22,7%).
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 20182019 ανήλθε σε 69 άτομα, εκ των οποίων οι 8 ήταν μαθητές/τριες δημοτικού και γυμνασίου (δηλαδή
δεν είχαν ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση)92 [11,5%].
Τέλος, στον Δήμο Έδεσσας, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020 , ανήλθαν σε 501 άτομα93.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Τα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου για το έτος 2019, όπως αναδείχθηκαν από την έρευνα πεδίου
είναι κατά σειρά η Ανεργία, η Έλλειψη Υποδομών και η Οικονομική Ανέχεια. Σημειώνεται ότι και η
έρευνα πεδίου του 2018 είχε καταγράψει ακριβώς τα ίδια προβλήματα.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
92
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
93
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
91
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Κοινωνικό πρόβλημα 1: Ανεργία
Το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος είναι αυτό της υψηλής ανεργίας.
Μάλιστα οι υπεύθυνοι του Δήμου αναφέρουν ότι το πρόβλημα στην αγορά εργασίας είναι
διαρθρωτικό, ήτοι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των προσφερόμενων θέσεων εργασίας και των
διαθέσιμων προσόντων με αποτέλεσμα πολύ νέοι να μεταναστεύουν αναζητώντας εργασία στο
εξωτερικό. Ο Δήμος παραθέτει στοιχεία των ωφελούμενων του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος, οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό (50%) είναι άνεργοι και βιώνουν μεγάλη οικονομική
ανέχεια. Για την αντιμετώπιση της ανεργίας ο Δήμος, μέσω των υπηρεσιών του, υλοποιεί τις
ακόλουθες ενέργειες:
•

Ενημερώνει τους άνεργους πολίτες για νέες θέσεις εργασίας και τους παραπέμπει στις
αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

•

Συμμετέχει σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων.

•

Παρείχε ειδικές εκπτώσεις σε εισιτήρια και άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Έλλειψη Υποδομών
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Δήμου πολλές από τις κοινωνικές υπηρεσίες του συστεγάζονται,
ενώ παράλληλα, λειτουργούν και υποστελεχωμένες. Το μοναδικό μέτρο που λήφθηκε το 2019 ήταν
για τη αντιμετώπιση του προβλήματος της υποστελέχωσης, μέσω της προκήρυξης νέων θέσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου που όμως λύνουν μόνο μερικώς το πρόβλημα.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Οικονομική Ανέχεια
Μεγάλο ποσοστό των πολιτών φαίνεται ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με την οικονομική ανέχεια, ενώ
δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός διαπίστωσης και τεκμηρίωσης των ατόμων και οικογενειών που
διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ακραίας φτώχειας.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το 2019, ο Δήμος υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις:
•

Συμμετείχε σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

•

Υλοποίησε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι για ηλικιωμένους.

•

Παρείχε συσσίτια σε απόρους σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Έδεσσας.

•

Διένειμε είδη πρώτης ανάγκης μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ.
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Επισημάνθηκε ότι η μικρή διάρκεια των ως άνω προγραμμάτων δημιουργεί περιοδικότητα στον τρόπο
με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες του. Συνακόλουθα, τα μέτρα που υλοποιούνται δεν έχουν
διάρκεια και τα ζητούμενα αποτελέσματα για τους πληττόμενους συμπολίτες.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο Δήμος Έδεσσας, το 2019, διέθετε συνολικά δεκαπέντε (15) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 3.033
ωφελούμενους πολίτες, αριθμός μειωμένος κατά 13,4% σε σχέση με το 2018 (3.504). Αξίζει να
σημειωθεί ότι η αυτή η μείωση έγκειται στην μη καταγραφή όλων των ωφελούμενων στις δομές των
Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών. Συγκεκριμένα λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, έξι (6)
Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ένα (1) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), πέντε
(5) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), καθώς και μία (1) δομή του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών του Δήμου χρηματοδοτήθηκε από ίδιους
πόρους, από αμιγώς εθνικούς πόρους και από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Από το
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, αντλήθηκαν 34.735,3 € για τη λειτουργία του Κέντρου
Κοινότητας, ενώ οι τρεις δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτήθηκαν εξ’
ολοκλήρου από εθνικούς πόρους με το ποσό των 200.000,00€. Τέλος, από ίδιους πόρους και τον
τακτικό προϋπολογισμό του δήμου χρηματοδοτήθηκε το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου
με ποσό 66.319,34 € που χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του δήμου εστιάζουν στην ανάγκη πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού για τις
δομές κοινωνικής ένταξης του Δήμου Έδεσσας, καθώς επίσης και την συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για
το σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας παρέμβασης για την αντιμετώπιση της Ανεργίας στην περιοχή.
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Δήμος Πέλλας
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 63.122 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 6.912 άτομα, παρουσιάζοντας οριακή
αύξηση 2 % σχέση με το 2018 (6.769).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), στο σύνολο των 6.912 εγγεγραμμένων
ανέργων, 277 ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (4%), εκ των οποίων 213 είναι Αμεα και 19
ανήκουν σε Ειδικές Πολιτιστικές Ομάδες.
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανήλθαν σε 4.053 άτομα,
εκ των οποίων οι 1.562 ήταν άνεργοι (38,5%), οι 1.124 μη ικανοί για εργασία (ηλικιωμένος, παιδί,
άλλος λόγος) [27,7%], 1.103 ήταν εργαζόμενοι (27,2%) και 355 φοιτητές ή φαντάροι94(8,75%).
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 90 άτομα95.
Τέλος, στο Δήμο Πέλλας, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 882 άτομα96.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου Πέλλας για το έτος 2019 είναι η Ανεργία, η
Έλλειψη Υποδομών και ο Κοινωνικός Αποκλεισμός. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο έτος η έρευνα
πεδίου κατέγραψε ως πρώτο σημαντικότερο πρόβλημα αυτό της Οικονομικής Ανέχειας, ακολούθως
αυτό της Έλλειψης Υποδομών και τέλος της Ανεργίας.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά, η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες παρεμβάσεις.

94

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
95
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
96
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
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Κοινωνικό πρόβλημα 1: Ανεργία
Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου (και ειδικότερα του Κέντρου Κοινότητας), το έτος 2019, σε σύνολο
2.970 ωφελούμενων, τα αιτήματα για ενημέρωση σχετικά με θέσεις εργασίας ή επιδοτούμενα
προγράμματα του ΟΑΕΔ ανήλθαν σε 613. Αντίστοιχα, οι αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα έφτασαν τις 718. Τέλος, μεγάλο ποσοστό των ωφελούμενων του Τμήματος Πρόνοιας του
Δήμου, είναι είτε άνεργοι είτε πλήττονται από τη φτώχεια και την οικονομική ανέχεια.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος προχώρησε στην:
•

Οργάνωση δικτύου ενημέρωσης ανέργων για θέσεις εργασίας και καθοδήγηση τους κατά
την συμπλήρωση αιτήσεων.

•

Διοργάνωση ημερίδων σε συνεργασία με το ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε. για θέματα απασχόλησης και
εργασίας.

•

Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης μέσω προγραμμάτων.

•

Στήριξη οικογενειών και διανομή γευμάτων και τροφίμων.

Οι ανάγκες που επισημαίνονται από τον Δήμο είναι :
•

Η έλλειψη προγραμμάτων για την δημιουργία θέσεων εργασίας.

•

Η έλλειψη επιδότησης νέων επιχειρήσεων.

•

Η δυσκολία στην αποτελεσματική συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Έλλειψη Υποδομών
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες ή Δομές του Δήμου, όπως το Κέντρο Κοινότητας, το Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, κ.λπ., στεγάζονται σε διαφορετικές κτιριακές εγκαταστάσεις, γεγονός που δυσκολεύει
την πρόσβαση των πολιτών σε αυτές, ενώ ταυτόχρονα δυσχεραίνει την ορθολογική και
αποτελεσματική λειτουργία και συνεργασία των δομών αυτών. Ο Δήμος για την επίλυση του εν
λόγω προβλήματος προτείνει τη συγκέντρωση και συστέγαση των κοινωνικών δομών.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Κοινωνικός Αποκλεισμός
Οι ωφελούμενοι με αναπηρίες στον Δήμο Πέλλας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση,
μετακίνηση και εξυπηρέτηση τους από τις υπηρεσίες του Δήμου ενώ το πρόβλημα αυτό εντείνεται
εξαιτίας της στέγασης των κοινωνικών υπηρεσιών σε διαφορετικές κτιριακές υποδομές.
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Ο Κοινωνικός αποκλεισμός των ΑμεΑ οφείλεται κυρίως:
•

Στη δυσκολία πρόσβασης και μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες του
Δήμου.

•

Στην εμπλοκή πολλών διαφορετικών υπηρεσιών στην ολοκλήρωση μιας αίτησης π.χ.
επιδόματος, ή άλλου, η οποία δημιουργεί μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στην
εξυπηρέτηση των ευάλωτων ομάδων.

•

Σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα οποία δημιουργούν δυσκολίες στην
εξυπηρέτηση τους καθώς τις αιτήσεις αναλαμβάνουν οι φροντιστές τους.

Κοινωνικές δομές /Υπηρεσίες
Στο δήμο Πέλλας το 2019 λειτούργησαν τριάντα έξι (36) δομές, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε
συνολικά 8.405 πολίτες, αριθμός αυξημένος κατά 32,9% σε σχέση με το έτος 2018 (5.639). Οι δομές
αυτές ήταν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, δέκα οχτώ (18) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, πέντε (5)
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ), καθώς και δέκα (10) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι». Παράλληλα ο Δήμος λειτούργησε και το Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας.

Πηγές Χρηματοδότησης
Η λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας χρηματοδοτήθηκε από

αμιγώς

εθνικούς πόρους και πόρους του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Συγκεκριμένα, το Κέντρο
Κοινότητας, το 2019, άντλησε πόρους συνολικής αξίας 59.000,00€ από το

ΠΕΠ Κεντρικής

Μακεδονίας 2014-2020. Το ίδιο πρόγραμμα χρηματοδότησε τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
(ΚΔΑΠ) με 376.900 €. Τέλος, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτήθηκε από αμιγώς
εθνικούς πόρους με το ποσό των 671.193,30€.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν στη δημιουργία «ενιαίας ηλεκτρονικής καρτέλας» για την
καταχώρηση και παρακολούθηση των ωφελούμενων και στη μείωση των δικαιολογητικών και εγγράφων
για τη δημιουργία ηλεκτρονικών αιτήσεων.
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Δήμος Σκύδρας
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 20.188 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 1.980 άτομα, αριθμός ουσιαστικά
αμετάβλητος σε σύγκριση με το 2018 που οι εγγεγραμένοι άνεργοι ανέρχοντα σε 1.979 άτομα.
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι το τελευταίο έτος παρατηρείται αύξηση στην μακροχρόνια έναντι
της βραχυχρόνιας ανεργίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), στο σύνολο των 1.980 εγγεραμένων ανέργων
του Δήμου Δήμο Σκύδρας, 63 ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (3,2%) εκ των οποίων η
συντριπτική πλειοψηφία, 56 είναι ΑμεΑ (88,9%).
Στο Δήμο Σκύδρας, οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019
ανέρχονται σε 1.013 άτομα , εκ των οποίων η πλειοψηφία, 395 ήταν άνεργοι (39%) και 249 μη ικανοί
για εργασία (ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλος λόγος) [24,6%]. Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 310
(30,6%), ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες όπως συνταξιούχοι και
φοιτητές/στρατιώτες ανέρχονται σε 59 (5,8%)97.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 16 άτομα, εκ των οποίων σχεδόν το σύνολο (ή 15 άτομα) ήταν μαθητές/τριες δημοτικού
και γυμνασίου, ήτοι δεν είχαν ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση98.
Τέλος, στο Δήμο Σκύδρας, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 377 άτομα99.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
98
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
99
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
97
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Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Αντίστοιχα με τα ευρήματα της έρευνας πεδίου του 2018, τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα
του δήμου Σκύδρας για το έτος 2019 συνεχίζουν να είναι η Ανεργία, η Οικονομική Ανέχεια και η
Έλλειψη Υποδομών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες
και προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Κοινωνικό πρόβλημα 1: Ανεργία
Η αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας αναφέρεται ως το μείζον πρόβλημα της περιοχής. Οι κάτοικοι
του Δήμου απασχολούνται κυρίως στη γεωργία. Το εισόδημά τους συρρικνώνεται συνεχώς λόγω
της γενικότερης οικονομικής κρίσης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν ακόμη και
στις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος αναζητά λύσεις
που θα βελτιώσουν τη διακίνηση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Οικονομική Ανέχεια
Επακόλουθο της αύξησης των μακροχρόνια ανέργων, ήταν η αύξηση του ποσοστού των πολιτών του
Δήμου που ζουν σε συνθήκες οικονομικής ανέχειας μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν οικονομικά
ακόμη και στις βασικές τους ανάγκες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κατά δήλωση των υπευθύνων
του Δήμου είναι πλέον αρκετά συχνές οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος για αρκετά νοικοκυριά της
περιοχής. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος Σκύδρας προχώρησε στις
ακόλουθες ενέργειες:
•

Μείωσε κατά περίπτωση τα δημοτικά τέλη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σύμφωνα με τον
Ν.4368/2016.

•

Παρείχε έκτακτη οικονομική ενίσχυση στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

•

Πραγματοποίησε ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης.

•

Μεσολάβησε προκειμένου να ενταχθούν (όσοι το χρειάζονταν) στο συσσίτιο της εκκλησίας
το οποίο ανά περιόδους, ο Δήμος Σκύδρας, ενισχύει οικονομικά.
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Κοινωνικό πρόβλημα 3: Έλλειψη Υποδομών
Ο Δήμος δηλώνει παντελή έλλειψη υποδομών για άτομα με αναπηρίες και εξαρτημένους από
ουσίες. Ελλείψεις παρατηρούνται επίσης, σε δομές επανένταξης αποφυλακισμένων ή ανήλικων
παραβατών, γυναικών ή παιδιών θυμάτων κακοποίησης ή/και παραμέλησης, σε δομές για ψυχικά
ασθενείς, για ηλικιωμένους και για μονογονεϊκές οικογένειες. Για την εξυπηρέτηση των εν λόγω
ευάλωτων ομάδων γίνονται παραπομπές σε υπηρεσίες πλησιέστερων Δήμων, οι οποίες όμως λόγω
πληρότητας πολλές φορές αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Σκύδρας, το 2019, λειτούργησαν είκοσι (20) δομές κοινωνικής ένταξης, με 1.609
ωφελούμενους, αριθμός ιδιαίτερα μειωμένος σε σχέση με το 2018 (4.002). Αυτή η μείωση οφείλεται
επί το πλείστον στην μείωση των ωφελούμενων των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ) από 2.550 άτομα το 2018 σε 550 το 2019. Συγκεκριμένα το 2019 λειτούργησαν: ένα (1)
Κέντρο Κοινότητας, έξι (6) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, εφτά (7) ΚΑΠΗ, ένα (1) Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), μία (1) δομή Κοινωνικού Συσσυτίου και τέσσερις (4)
δομες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών του Δήμου χρηματοδοτήθηκε κυρίως από
αμιγώς εθνικούς πόρους και από πόρους του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Συγκεκριμένα,
από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, το 2019, χρηματοδοτήθηκε το Κέντρο Κοινότητας,
με 38.728,14€, και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) με 203.414,82€.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν στη βελτίωση και δημιουργία νέων υποδομών για τα άτομα με
αναπηρίες και εξαρτημένους από ουσίες.
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2.2.5. Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
Στην ΠΕ Πιερίας, σε σύνολο τριών Δήμων, λειτούργησαν το 2019 πενήντα έξι (56) δομές, οι οποίες
εξυπηρέτησαν συνολικά 9.534 πολίτες, ποσοστό αύξησης 12,6% σε σχέση με το 2018 (8.468). Στον
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ωφελούμενοι ανά Δήμο και τύπο δομής. Το
μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων, εμφανίζουν τρεις (3) τύποι δομών, τα Κέντρα Κοινότητας, με
συνολικό αριθμό ωφελούμενων 5.201 άτομα, τα ΚΑΠΗ, με σύνολο 2.527 ωφελούμενους, και, το
πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με 1.014 ωφελούμενους.
Κατηγορίες Δομών

Κέντρο Κοινότητας

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

1

3.000

1

1.660

1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ
ΠΙΕΡΙΑΣ
Δομές

Ωφελ/νοι

541

3

5.201
444

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

4

79

12

300

3

65

19

Βοήθεια στο Σπίτι

3

125

7

667

3

222

13

1.014

ΚΑΠΗ

5

382

6

1.445

2

700

13

2.527

1

15

1

15

4

180

2

67

ΚΗΦΗ
ΚΔΑΠ

1

30

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

2

67

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
ΣΥΝΟΛΑ

13

3.586

1

86

31

4.270

3

12

150

1.678

1

86

56

9.534

Πίνακας 11: Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Πιερίας (Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 2019)
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Δήμος Δίου - Ολύμπου
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 25.668 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για το Δεκέμβριο του 2019 ανέρχονταν σε 2.236 άτομα, ήτοι ποσοστό αύξησης
περίπου 7%, σε σύγκριση με το 2018 (2.094).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), στο σύνολο των 2.236 εγγεγραμμένων
ανέργων, 61 ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (2,72%), εκ των οποίων η συντριπτική
πλειοψηφία, 51 είναι ΑμεΑ (83,6%).
Στο Δήμο Δίου Ολύμπου, οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019
ανέρχονται σε 1.230 άτομα100, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί (504 άτομα - ποσοστό 44,6% -) είναι
άνεργοι.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 11 άτομα, εκ των οποίων σχεδόν το σύνολο, ήτοι 10 άτομα, ήταν μαθητές/τριες
δημοτικού και γυμνασίου101.
Τέλος, στο Δήμο Δίου Ολύμπου, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 126 άτομα102.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που κατεγράφησαν στο δήμο Δίου - Ολύμπου, για το έτος
2019 είναι κατά σειρά η Ανεργία, η Έμφυλη/ ενδοοικογενειακή Βία και η Χρήση Ουσιών/
εξαρτήσεις. Σημειώνεται ότι και το 2018, είχαν καταγραφεί τα ίδια αποτελέσματα.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
101
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
102
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
100
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Παρακάτω παρουσιάζεται, η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες
παρεμβάσεις.

Κοινωνικό πρόβλημα 1: Ανεργία
Το πιο σημαντικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος είναι η Ανεργία. Εν προκειμένω
το 2019 προχώρησε σε δράσεις συμβουλευτικής και υποστήριξης ανέργων, όπως είναι η σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος, η ενημέρωση για την παροχή επιδομάτων και η διασύνδεση των
ανέργων με υπηρεσίες προώθησης στην αγορά εργασίας.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Έμφυλη Βία
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 και της
οικονομικής ανέχειας παρατηρούνται αρκετά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής και
ψυχολογικής υποστήριξης, ενώ παρέπεμψε αρκετά περιστατικά σε εξειδικευμένες δομές.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Χρήση Ουσιών
Το τρίτο ποιο σημαντικό πρόβλημα είναι η χρήση ουσιών. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους στο Δήμο
υπάρχουν αρκετά περιστατικά χρήσης ουσιών, ενώ εμφανίζονται και άλλες ψυχιατρικές παθήσεις.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος συνεργάστηκε με την κινητή μονάδα του Κέντρου
Ψυχικής Υγείας, και παρέπεμψε σε άλλες δομές. Επιπρόσθετα, παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη
των οικογενειών των χρηστών ουσιών.

Κοινωνικές δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Δίου – Ολύμπου το 2019 λειτούργησαν δεκατρείς (13) δομές, οι οποίες παρείχαν
υπηρεσίες σε συνολικά 3.586 ωφελούμενους, ποσοστό αύξησης 57% σε σχέση με το 2018 (1.526).
Συγκεκριμένα λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, τέσσερις (4) Παιδικοί Σταθμοί, πέντε (5)
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και τρεις (3) δομές του προγράμματος «Βοήθεια
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στο Σπίτι». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας το έτος 2019 ανήλθαν
σε 3.000.

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Δίου-Ολύμπου προήλθε κυρίως από
Αμιγώς Εθνικούς Πόρους και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής
Μακεδονίας 2014-2020. Το «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτήθηκε από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους
για το έτος 2019 με 202.686,09 €. Το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 για την ίδια χρονιά
κάλυψε το κόστος των δύο παιδικών σταθμών με ποσό 118.100,00€, ενώ το Κέντρο Κοινότητας
χρηματοδοτήθηκε αντίστοιχα με 33.696,00€.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

την ανάληψη πρωτοβουλιών από την κεντρική διοίκηση για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

•

Στη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων των Κοινωνικών Δομών του Δήμου.

•

Στην αύξηση του προσωπικού των Κοινωνικών Δομών του Δήμου.
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Δήμος Κατερίνης
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 85.851 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 10.339 άτομα, ήτοι ποσοστό αύξησης
3%, σε σύγκριση με το 2018 (10.023).
Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία (ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον
Δήμο Κατερίνης οι οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) ανέρχονται σε 596 άτομα (ή
ποσοστό 5,76% επί των εγγεγραμμένων ανέργων), εκ των οποίων η πλειοψηφία, 340 άτομα (ή
ποσοστό 57%) είναι ΑμεΑ, 91 (ή ποσοστό 15,2 %) ανήκουν σε Ειδικές Πολιτισμικές Ομάδες , και, 86
(ή ποσοστό 14,4%) είναι Αιτούντες Επικουρικής ή Διεθνή Προστασίας.
Στον Δήμο Κατερίνης, οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019
ανέρχονται σε 3.774 άτομα103, εκ των οποίων οι άνεργοι ανέρχονται σε 1.948 άτομα (ή ποσοστό
51,6%), οι μη ικανοί για εργασία (ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλος λόγος) σε 908 (ή ποσοστό 24%), οι
εργαζόμενοι σε 696 άτομα (ή ποσοστό 18,4%), ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες
όπως συνταξιούχοι και φοιτητές/φαντάροι ανέρχονται σε 222 άτομα (ή ποσοστό 5,8%).
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν την φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 20182019 ανήλθε σε 299 άτομα, εκ των οποίων 176 άτομα (ή ποσοστό 58,9%) ήταν μαθητές/τριες
δημοτικού και γυμνασίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Δήμο Κατερίνης συναντάται ένα από τα
ψηλότερα ποσοστά σχολικής διαρροής συγκριτικά με τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Τέλος, στον Δήμο Κατερίνης, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 1.521 άτομα104.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
104
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
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Αντίστοιχα με τα ευρήματα της Έρευνας Πεδίου του 2018, τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα
στο δήμο Κατερίνης και το 2019 συνεχίζουν να είναι η Ανεργία και ο Αναλφαβητισμός.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται, η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες
πολιτικές παρεμβάσεις, σχετικά με τα δύο (2) προαναφερθέντα σημαντικότερα προβλήματα, όπως
αυτά δηλώθηκαν από τον Δήμο.

Κοινωνικό πρόβλημα 1: Ανεργία
Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο Δήμος, οι κάτοικοι του δήμου που ανήκουν σε κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες ανέρχονται σε 5.102 άτομα, σε σύγκριση με 6.480 για το 2018. Στο σύνολο αυτών,
οι 3.358 (ή ποσοστό 65,8%) είναι άνεργοι, εκ των οποίων οι 1.880 γυναίκες και οι 1.478 άντρες.
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Δήμου, η καταπολέμηση του φαινομένου της ανεργίας είναι
επιτακτική καθώς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι αδυναμίες που καταγράφονται είναι:
•

η υποστελέχωση και η μειωμένη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών.

•

Ο κατακερματισμός των κοινωνικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πάντα κοινή
κοινωνική πολιτική.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Αναλφαβητισμός
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο Δήμος Κατερίνης:
•

197 άντρες και 236 γυναίκες δηλώνουν αναλφάβητοι.

•

791 άντρες και 722 γυναίκες δηλώνουν απόφοιτοι δημοτικού.

•

694 άντρες και 644 γυναίκες αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο.

•

600 άντρες και 706 γυναίκες αποφοίτησαν από το Λύκειο.

•

254 άντρες και 250 γυναίκες αποφοίτησαν από το ΙΕΚ.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος χρησιμοποίησε ως σημαντικό μέτρο ανάσχεσης τα
εσπερινά σχολεία.

145

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο δήμος Κατερίνης για το 2019 είχε υπό την επίβλεψη του την λειτουργία τριάντα ενός (31) δομών,
με 4.270 ωφελούμενους, αριθμός οριακά μειωμένος σε σχέση με το 2018 (4.633). Συγκεκριμένα το
2019 λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, δώδεκα (12) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, έξι
(6) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ), δύο (2) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ),
ένα (1) κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών, ένα (1) Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) καθώς και εφτά (7) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του δήμου Κατερίνης για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας
αντλήθηκε από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους, το ΠΕΠ ΠΚΜ 2014-2020, από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και το ΤΕΒΑ.
Συγκεκριμένα, 520.200,00 € αντλήθηκαν από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους για την χρηματοδότηση του
προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι».
Από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014-2020), αντλήθηκαν 1.363.000€, τα οποία χρηματοδότησαν
την λειτουργία των «Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)», των «Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)», το Συμβουλευτικό Κέντρο, τους
Παιδικούς Σταθμούς και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).
Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση (ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) αντλήθηκαν 448.000€ για την λειτουργία των δομών «Παιδικοί Σταθμοί»,
«ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» και «ΚΔΑΠ».

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

στην εκπόνηση έρευνας, για την καταγραφή της έκτασης του φαινομένου της ανεργίας, και
μελέτης σχεδιασμού για την αντιμετώπισής της.

•

Στην ενίσχυση των υπαρχόντων θεσμών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

•

Στην παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης ανέργων μέσα από νέες δομές.
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•

Στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και κυρίως των ανέργων.

•

Στην παρουσία ψυχολόγων, κοινωνιολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία.

•

Στην υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας σε θέματα παιδείας.

•

Στην ενίσχυση της κατάρτισης και της δια βίου εκπαίδευσης με μια σειρά από εκπαιδευτικές
δράσεις που θα καταστήσουν τον Δήμο ένα σύγχρονο Κέντρο δια βίου Εκπαίδευσης και
Ενίσχυσης των νέων επιχειρηματικών ιδεών και καινοτομιών.

•

Στην υλοποίηση του προγράμματος «Δεύτερη ευκαιρία» το οποίο θα παρέχει σε κοινωνικά
ευαίσθητες ομάδες, μια δεύτερη ευκαιρία για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

•

Στην σύσταση Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΕΠΑ) με
συμμετοχή του Δήμου και των κοινωνικών εταίρων.

Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 85.851 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για το Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 10.339 άτομα, ήτοι αυξήθηκαν κατά 3%,
σε σύγκριση με το 2018 (10.023).
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Δήμο
Κατερίνης οι οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) ανέρχονται σε 596 (5,76% επί των
εγγεγραμμένων ανέργων), εκ των οποίων η πλειοψηφία, 340 είναι ΑμεΑ (57%), 91 ανήκουν σε
Ειδικές Πολιτισμικές Ομάδες (15,2 %), και, 86 είναι Αιτούντες Επικουρικής ή Διεθνούς Προστασίας
(14,4%).
Στο Δήμο Κατερίνης, οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019
ανέρχονται σε 3.774 άτομα105, εκ των οποίων οι άνεργοι ανέρχονται σε 1.948 (51,6%), οι μη ικανοί
για εργασία (ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλος λόγος) σε 908 (24%), οι εργαζόμενοι σε 696 (18,4%), ενώ,
οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες όπως συνταξιούχοι και φοιτητές/στρατιώτες
ανέρχονται σε 222 (5,8%).

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
105
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Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 299, εκ των οποίων 176 ήταν μαθητές/τριες δημοτικού και γυμνασίου άτομα (58,9%).
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Δήμο Κατερίνης συναντάται ένα από τα ψηλότερα ποσοστά σχολικής
διαρροής συγκριτικά με τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Τέλος, στο Δήμο Κατερίνης, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 1.521 άτομα106.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Αντίστοιχα με τα ευρήματα της Έρευνας Πεδίου του 2018, τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα
στο δήμο Κατερίνης και το 2019 συνεχίζουν να είναι η Ανεργία και ο Αναλφαβητισμός.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται, η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες
παρεμβάσεις.

Κοινωνικό πρόβλημα 1: Ανεργία
Οι κάτοικοι του δήμου που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ανέρχονται σε 5.102 άτομα, σε
σύγκριση με 6.480 για το 2018. Στο σύνολο αυτών, οι 3.358 (ή ποσοστό 65,8%) είναι άνεργοι, εκ των
οποίων οι 1.880 γυναίκες και οι 1.478 άντρες. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Δήμου, η
καταπολέμηση του φαινομένου της ανεργίας είναι επιτακτική καθώς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό
παράγοντα κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι αδυναμίες που καταγράφονται είναι:
•

Η υποστελέχωση και η μειωμένη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών.

•

Ο κατακερματισμός των κοινωνικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πάντα κοινή
κοινωνική πολιτική.

106

Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2019-2020.
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Κοινωνικό πρόβλημα 2: Αναλφαβητισμός
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο Δήμος Κατερίνης:
•

197 άντρες και 236 γυναίκες δηλώνουν αναλφάβητοι.

•

791 άντρες και 722 γυναίκες δηλώνουν απόφοιτοι δημοτικού.

•

694 άντρες και 644 γυναίκες αποφοίτησαν από Γυμνάσιο.

•

600 άντρες και 706 γυναίκες αποφοίτησαν από Λύκειο.

•

254 άντρες και 250 γυναίκες αποφοίτησαν από ΙΕΚ.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος χρησιμοποίησε ως μέτρο ανάσχεσης τα εσπερινά
σχολεία.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο δήμος Κατερίνης για το 2019 είχε υπό την επίβλεψη του τη λειτουργία τριάντα ενός (31) δομών,
με 4.270 ωφελούμενους, αριθμός οριακά μειωμένος σε σχέση με το 2018 (4.633). Συγκεκριμένα το
2019 λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, δώδεκα (12) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, έξι
(6) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ), δύο (2) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ),
ένα (1) κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών, ένα (1) Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) καθώς και εφτά (7) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Κατερίνης προήλθε κυρίως από Αμιγώς
Εθνικούς Πόρους, το ΠΕΠ ΠΚΜ 2014-2020, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και το ΤΕΒΑ. Συγκεκριμένα, 520.200,00 € αντλήθηκαν
από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους για την χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι».
Από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, αντλήθηκαν 1.363.000€, τα οποία χρηματοδότησαν
τη λειτουργία των «Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)», των «Κέντρων
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Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)», το Συμβουλευτικό Κέντρο, τους
Παιδικούς Σταθμούς και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).
Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση (ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) αντλήθηκαν 448.000€ για τη λειτουργία των δομών «Παιδικοί Σταθμοί»,
«ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» και «ΚΔΑΠ».

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στην εκπόνηση μελέτης για το σχεδιασμό παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ανεργίας
σε τοπικό επίπεδο.

•

Στην ενίσχυση των υπαρχόντων θεσμών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

•

Στην παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης ανέργων μέσα από νέες δομές.

•

Στην προώθηση της επιχειρηματικότητας (και κυρίως των ανέργων).

•

Στην παρουσία ψυχολόγων, κοινωνιολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία.

•

Στην υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας σε θέματα εκπαίδευσης.

•

Στην ενίσχυση της κατάρτισης και της δια βίου εκπαίδευσης με μια σειρά από εκπαιδευτικές
δράσεις.

•

Στην υλοποίηση του προγράμματος «Δεύτερη ευκαιρία» το οποίο θα παρέχει σε κοινωνικά
ευαίσθητες ομάδες, μια δεύτερη ευκαιρία για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

•

Στη σύσταση Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΕΠΑ) με
συμμετοχή του Δήμου και των κοινωνικών εταίρων.

150

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

Δήμος Πύδνας - Κολίνδρου
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 15.179 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ τον Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 1.042 άτομα, ήτοι αυξήθηκαν κατά 10%, σε
σύγκριση με το 2018 (944).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον Δήμο Πύδνας
Κολίνδρου, οι οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανέρχονται σε 38 (3,6% επί του
συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων), εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία (30) είναι ΑμεΑ
(78,9%).
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανέρχονται σε 533 άτομα,
εκ των οποίων 194 είναι άνεργοι (36,3%) και 197 εργαζόμενοι (36,9%)107.
Ο αριθμός των μαθητών του Δήμου που διέκοψε τη φοίτηση του κατά τη λήξη του σχολικού έτους
2018-2019 ανήλθε σε 10 άτομα108.
Τέλος, στο Δήμο Πύδνας Κολίνδρου, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής», ανήλθαν σε 234 άτομα109.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Αντίστοιχα με τα ευρήματα της Έρευνας Πεδίου του 2018, τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα
για το Δήμο Πύδνας – Κολίνδρου συνεχίζουν να είναι και το 2019 η Ερήμωση, η Οικονομική Ανέχεια
και η Έλλειψη Υποδομών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται, η υφιστάμενη κατάσταση και οι
υλοποιούμενες και προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
108
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
109
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), περίοδος 2019-2020.
107
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Κοινωνικό πρόβλημα 1: Ερήμωση
Ο Δήμος Πύδνας-Κολίνδρου αποτελείται από πεδινούς και ημιορεινούς οικισμούς. Τα άτομα τρίτης
ηλικίας αποτελούν περίπου το 1/3 του συνολικού πληθυσμού του Δήμου, ενώ παρατηρείται το
φαινόμενο ο ενεργός πληθυσμός να μεταναστεύει σε άλλες περιοχές. Σημειώνεται επίσης, ότι το
πρόβλημα της ερήμωσης είναι πιο έντονο στους ημιορεινούς και στους πιο απομακρυσμένους, από
το κέντρο του δήμου, οικισμούς.
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος:
•

Λειτουργεί το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, το οποίο εξυπηρετεί τους ηλικιωμένους
πολίτες και τα ΑμεΑ κατ'οίκον, ανεξαρτήτως της περιοχής που διαμένουν εντός δήμου.

•

Διευκολύνει την ενημέρωση των άνεργων πολιτών για νέες θέσεις εργασίας και τους
καθοδηγεί για την συμπλήρωση αιτήσεων και την συγκέντρωση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών.

•

Μέσω της συμμετοχής του στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και με τη
λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες του να συμμετέχουν δωρεάν
σε δράσεις σχετικές με την πρόληψη υγείας (εκπαίδευση πρώτων βοηθειών,
ομιλίες/ημερίδες για θέματα υγείας).

•

Εφαρμόζει μειωμένη τιμολογιακή πολιτική στα τέλη νερού για τις ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ,
πολύτεκνοι,

τρίτεκνοι,

οικονομικά

αδύναμοι,

δικαιούχοι

Ελάχιστου

Εγγυημένου

Εισοδήματος).
•

Συμμετέχει στην επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ για τη χορήγηση του Ειδικού Επιδόματος
επανασύνδεσης ρεύματος των νοικοκυριών με κομμένη παροχή ρεύματος λόγω χρεών.

•

Προκηρύσσει θέσεις σχολικών καθαριστριών.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Οικονομική Ανέχεια
Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτουν οι υπεύθυνοι του Δήμου, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός
ανέρχεται περίπου σε 5.333 άτομα εκ των οποίων οι άνεργοι αγγίζουν το 20%. Ο οικονομικά ενεργός
πληθυσμός του Δήμου κατά βάση ανήκει στον αγροτικό τομέα, και διαθέτει χαμηλά εισοδήματα.
Στο Δήμο σύμφωνα με τα στοιχεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας, το 2019 υπήρχαν 8 άστεγοι και πλήθος
ανασφάλιστων πολιτών ενώ μεγάλος είναι ο αριθμός των δημοτών που ήταν δικαιούχοι του ΕΕΕ.
Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, πέραν των ανωτέρω, ο Δήμος:
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•

Συμμετέχει στην Σύμπραξη της Π.Ε. Πιερίας για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ.

•

Συνεργάζεται με άλλους φορείς (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αγροτικούς Συλλόγους,
Υπουργείο Γεωργίας, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) και δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με την διενέργεια εξειδικευμένων σεμιναρίων.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Έλλειψη Υποδομών
Το τρίτο σημαντικότερο πρόβλημα έγκειται στην έλλειψη βασικών υποδομών και ειδικότερα
συγκοινωνιών. Ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού απέχει από το πιο μακρινό σημείο του, το Λιβάδι
Κολινδρού, από την Κατερίνη, 36 λεπτά με την συγκοινωνία. Το ίδιο δύσκολη και χρονοβόρα είναι
η μετακίνηση εντός δήμου, λόγω ανυπαρξίας υποδομών δημοτικής συγκοινωνίας. Η δυσκολία στις
μετακινήσεις, η συρρίκνωση της δυναμικότητας των υπηρεσιών (Τράπεζες, ΙΚΑ, Εφορία, Κέντρο
Υγείας) και η συγκέντρωση τους στο Αιγίνιο, ως κέντρο του δήμου, ή στην Κατερίνη, δυσχεραίνει τη
ζωή των πολιτών ενώ συνεπάγεται και αυξημένο κόστος διαβίωσης.
Για την άμβλυνση του φαινομένου, ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού λειτούργησε 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, δόθηκε η δυνατότητα στους ηλικιωμένους πολίτες του δήμου να
εγγράφονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και να λαμβάνουν υπηρεσίες κατ' οίκον αλλά και
να εξυπηρετούνται από το προσωπικό σε διάφορες γραφειοκρατικές τους διαδικασίες, χωρίς να
χρειαστεί οι ίδιοι να μετακινηθούν.
Τέλος, ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού συνεργάζεται με τη ΔΟΥ Κατερίνης και λειτουργεί στο χώρο του
Δημαρχείου Αιγινίου, Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων (ΓΕΦ), για τη διευκόλυνση της
εξυπηρέτησης των δημοτών και την αποφυγή μετακίνησης τους στην Κατερίνη για απλά φορολογικά
ζητήματα.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Πύδνας – Κολινδρού λειτούργησαν δώδεκα (12) δομές το 2019, οι οποίες είχαν 1.678
ωφελούμενους, ποσοστό μείωσης 37,6% σε σχέση με το 2018 (2.309). Συγκεκριμένα το 2019
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λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, τρεις (3) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, δύο (2)
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), τρία (3) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τρεις (3) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών του Δήμου χρηματοδοτήθηκε από αμιγώς
εθνικούς πόρους και από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Ειδικότερα το πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτήθηκε από αμιγώς εθνικούς πόρους με το ποσό των 340.539,42 €.
Αντίστοιχα η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ) χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κεντρικής
Μακεδονίας 2014-2020 με συνολικά 291.156,64 €.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου έχοντας ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δομών και
των υπηρεσιών του, εστιάζουν:
•

Στην ύπαρξη 24ωρης εξυπηρέτησης για την κάλυψη έκτακτων νοσηλευτικών αναγκών ή
φροντίδας (σίτιση, αλλαγή πάνας, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια
της ημέρας).

•

Στην ύπαρξη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού (πνευμονολόγος, νευρολόγος,
ψυχίατρος, ορθοπεδικός) στις δημόσιες ιατρικές δομές της περιοχής (Κέντρο Υγείας).

•

Στην ύπαρξη συχνής και χαμηλού κόστους ενδοδημοτικής συγκοινωνίας.
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2.2.6. Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, σε σύνολο επτά (7) δήμων, το 2019 λειτούργησαν συνολικά
151 δομές οι οποίες είχαν 17.712 ωφελούμενους, ποσοστό μείωσης 32% σε σύγκριση με το 2018
(25.988 ωφελούμενοι). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ωφελούμενοι
ανά Δήμο και τύπο δομής. Το μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων, εμφανίζουν τρεις (3) τύποι δομών,
τα Κέντρα Κοινότητας, με σύνολο και στους επτά δήμους 6.809 ωφελούμενους (ποσοστό αύξησης
95% σε σχέση με το 2018), τα ΚΑΠΗ, με σύνολο 5.392 ωφελούμενους, και, το πρόγραμμα «Βοήθεια
στο σπίτι» με 1.959 ωφελούμενους.
ΔΗΜΟΣ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Κατηγορίες Δομών

ΔΗΜΟΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜ
ΠΑΠΠΑ

ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ
ΖΙΧΝΗΣ

Δομές

Ωφ/νοι

Δομές

Ωφ/νοι

Δομές

Ωφ/νοι

Δομές

Ωφ/νοι

Δομές

Ωφ/νοι

1

363

1

1.460

1

372

1

418

1

395

Κέντρο Κοινότητας

110

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

3

0

4

11

6

ΔΚ

5

92

4

120

Βοήθεια στο Σπίτι

4

352

5

398

3

315

4

266

1

398

2

310

15

1.100

1

999

1

219

6

913

ΚΑΠΗ
ΚΔΑΠ

1

15

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

9

219

8

ΔΚ30

1

24

1

396

1

23

22

2.422

34

2.183

13

2.017

Κοινωνικό Φαρμακείο
Κοινωνικό Συσσίτιο
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας
ΣΥΝΟΛΑ

9

730

Πίνακας 12: Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Σερρών (Μέρος Α) (Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
2019)
Κατηγορίες Δομών

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Δομές

Ωφ/νοι

Δομές

Ωφ/νοι

Δομές

Ωφ/νοι

Κέντρο Κοινότητας

1

1.444

1

2.357

7

6.809

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

13

423

8

ΔΚ30

43

646

8

ΔΚ30

3

230

28

1.959
5.392

Βοήθεια στο Σπίτι
ΚΑΠΗ

7

2.083

7

900

32

ΚΔΑΠ

9

421

4

ΔΚ30

32

874

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

1

40

1

40

5

523
347

Κοινωνικό Φαρμακείο

1

347

1

Κοινωνικό Συσσίτιο

1

253

1

253

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών

1

209

1

209

1

700

151

17.712

Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας

1

700

ΣΥΝΟΛΑ

43

5.920

24

3.527

Πίνακας 13: Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Σερρών (Μέρος Β) (Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
2019)

110

ΔΚ: Μη καταγραφή αριθμού ωφελούμενων.
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Δήμος Αμφίπολης
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 9.182 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για το Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 375 άτομα, παρουσιάζοντας οριακή
αύξηση σε σχέση με το 2018 (336).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Δήμο
Αμφίπολης, οι οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανέρχονται σε 16 άτομα (4,26%), εκ
των οποίων σχεδόν το σύνολο (15 άτομα) είναι ΑμεΑ.
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανέρχονται σε 330 άτομα,
εκ των οποίων 134 είναι άνεργοι (40,5%)111.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 8 άτομα, εκ των οποίων τα 5 (62,5%) ήταν μαθητές/τριες δημοτικού και γυμνασίου,
δηλαδή δεν είχαν ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση112.
Τέλος, στο Δήμο Αμφίπολης, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 55 άτομα113.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που κατέγραψε η Έρευνα Πεδίου για το έτος 2019, είναι
η Ερήμωση, η Ανεργία και η Οικονομική Ανέχεια. Σημειώνεται ότι η έρευνα πεδίου του 2018 είχε
αναδείξει τα ίδια προβλήματα.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
112
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
113
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), περίοδος 2019-2020
111
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Κοινωνικά προβλήματα 1 και 2: Ερήμωση και Ανεργία
Η ερήμωση καταγράφεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα του Δήμου. Παρατηρείται η φυγή
πολιτών στο εξωτερικό ή σε αστικά κέντρα της χώρας, κυρίως λόγω της ανεργίας. Οι κάτοικοι του
Δήμου απασχολούνται κυρίως ως αγρότες. Λόγω της μη αποδοτικότητας της, η γεωργία
εγκαταλείπεται ενώ στο δήμο δεν υπάρχουν άλλες διέξοδοι εύρεσης εργασίας. Τέλος, οι θάνατοι
στο Δήμο ξεπερνούν σταθερά τις γεννήσεις με αποτέλεσμα το πρόβλημα της ερήμωσης να γίνεται
ακόμη πιο έντονο.
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος ο Δήμος δημιουργεί νέες βραχυχρόνιες θέσεις εργασίας
με κριτήριο την εντοπιότητα και την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Οικονομική Ανέχεια
Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρουν οι υπεύθυνοι του Δήμου, ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων
ανήκει στη τρίτη ηλικία με μοναδικό εισόδημα τις χαμηλές ως επί το πλείστον συντάξεις.
Ταυτόχρονα τα άτομα παραγωγικής ηλικίας, και ιδιαίτερα αυτά που διαθέτουν εξειδικευμένες
γνώσεις και μόρφωση, δεν δύναται να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας στα όρια του Δήμου,
όπου οι επαγγελματικές ευκαιρίες που συνήθως προσφέρονται είναι ελάχιστες. Έτσι, μεγάλο
ποσοστό των νέων μαστίζεται από την ανεργία και κατά συνέπεια και από την οικονομική ανέχεια.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος:
•

Εστίασε στην εξασφάλιση κοινωνικών παροχών (κυρίως τρόφιμα) σε άπορους πολίτες και
δημότες που βρίσκονται σε ανάγκη.

•

Υλοποίησε προγράμματα στήριξης και απασχόλησης ατόμων παραγωγικής ηλικίας σε
συνεργασία είτε με τον Ο.Α.Ε.Δ είτε με άλλους φορείς.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο Δήμο Αμφίπολης, το 2019, λειτούργησαν συνολικά εννέα (9) κοινωνικές δομές, οι οποίες είχαν
730 ωφελούμενους, ήτοι σχεδόν τριπλάσιους σε σύγκριση με το έτος 2018 (273). Συγκεκριμένα το
2019 λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, τρεις (3) Παιδικοί Σταθμοί, ένα (1) Κέντρο
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Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τέσσερις (4) δομές του προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι». Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Αμφίπολης ξεκίνησε τη
λειτουργία του τον Απρίλιο του 2019 με συνολικά 363 ωφελούμενους.

Πηγές Χρηματοδότησης
Η λειτουργία των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών του Δήμου το 2019 χρηματοδοτήθηκε κυρίως
από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής
Μακεδονίας 2014-2020. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτήθηκε από
αμιγώς εθνικούς πόρους συνολικής αξίας 40.500,00 €, ενώ το Κέντρο Κοινότητας από το ΠΕΠ ΚΜ
2014-2020, από το οποίο άντλησε πόρους συνολικής αξίας 33.696,20 €.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στην αξιοποίηση του πλούσιου αρχαιολογικού πλούτου του Δήμου, σε συνεργασία με το
Υπουργείο πολιτισμού, για την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

•

Στη διενέργεια εξατομικευμένης έρευνας για την καταγραφή των αναγκών των
ωφελούμενων προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι υπηρεσίες των κοινωνικών δομών του.
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Δήμος Βισαλτίας
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 20.030 κατοίκους εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για το Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 1.177 άτομα, αριθμός οριακά αυξημένος
σε σχέση με το 2018 (1.130).
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία (ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον Δήμο
Βισαλτίας, οι οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανέρχονται σε 37, εκ των οποίων η
πλειοψηφία, 26 είναι ΑμεΑ (70,2%).
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανέρχονται σε 578, εκ των
οποίων οι 278 είναι άνεργοι114 (48%).
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 15, εκ των οποίων 4 ήταν μαθητές/τριες δημοτικού και γυμνασίου, δηλαδή δεν είχαν
ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση115 (26,6%).
Τέλος, στο Δήμο Βισαλτίας, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 404 άτομα116.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου είναι η Οικονομική Ανέχεια, η Ανεργία
και η Έλλειψη Υποδομών.
Εν συνεχεία παρουσιάζεται, η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες
παρεμβάσεις.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
115
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
116
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), περίοδος 2019-2020.
114
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Κοινωνικό πρόβλημα 1: Οικονομική Ανέχεια
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρεί ο Δήμος, οι πολίτες που επισκέπτονται καθημερινά τις δομές
του Δήμου, είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οικονομικά ασθενείς και αναζητούν εργασία και
δωρεάν σίτιση. Συγκεκριμένα, στο Δήμο Βισαλτίας κατά το έτος 2019, καταγράφηκαν 1.062
αιτήματα παροχής προνοιακών επιδομάτων, όπως χορήγησης του ΕΕΕ, των παροχών ΤΕΒΑ, του
επιδόματος στέγασης,

του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων και λοιπών προνοιακών

επιδομάτων. Σημειώνεται επίσης ότι με βάση τα στοιχεία του Δήμου τα αιτήματα για τη χορήγηση
του ΕΕΕ σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2019 σε σύγκριση με το 2018 (611).
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος:
•

Έχει συσταθεί ένα δίκτυο δομών για την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού.

•

Το Κέντρο Κοινότητας βοήθησε στην άμεση υποστήριξη ένταξης των πολιτών στις υπηρεσίες
του Δήμου και του ΟΑΕΔ.

•

Διανεμήθηκαν τρόφιμα και είδη βασικών αναγκών μέσω του προγράμματος επισιτιστικής
βοήθειας για απόρους (ΤΕΒΑ).

•

Παράλληλα οι δομές «Βοήθεια Στο Σπίτι» έδρασαν υποστηρικτικά σε συνεργασία με άλλους
φορείς (π.χ. εκκλησία, φιλόπτωχο ταμείο κ.ά.) με στόχο την υποστήριξη ατόμων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και ζουν σε κατάσταση φτώχειας.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Ανεργία
Παρατηρείται μια γενικότερη τάση μετακίνησης του νεότερου πληθυσμού προς τις μεγάλες πόλεις
και το εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας. Επίσης, πολλοί πολίτες προσήλθαν στις κοινωνικές δομές
ζητώντας πληροφορίες για εργασία.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος οι υπηρεσίες του Δήμου:
•

Παρείχαν συμβουλευτική υποστήριξη στην εύρεση εργασίας (σύνταξη βιογραφικού
σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, ενημέρωση για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας).

•

Μέσω των πέντε κοινωνικών δομών του, «Βοήθεια Στο Σπίτι», «Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες
(ΚΔΑΠ - ΜΕΑ)», και «Παιδικός Σταθμός», που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση
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Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», δόθηκε η δυνατότητα σε άνεργους γονείς αλλά
και στο υποστηρικτικό περιβάλλον ηλικιωμένων και ΑμεΑ να επανέλθουν στην αγορά
εργασίας.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Έλλειψη Υποδομών
Σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου καταγράφονται ποικίλες ελλείψεις και αδυναμίες σε
επίπεδο υποδομών. Συγκεκριμένα, καταγράφεται η έλλειψη δημόσιου γηροκομείου και δομών
παροχής οργανωμένων συσσιτίων σε όλο το διοικητικό εύρος του Δήμου Βισαλτίας, η
υποστελέχωση του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, η μη χαρτογράφηση των μειονεκτούντων
ατόμων και η έλλειψη ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών
υγείας και πρόνοιας.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Βισαλτίας, λειτούργησαν είκοσι δύο (22) δομές το 2019, που παρείχαν υπηρεσίες σε
συνολικά 2.422 ωφελούμενους, ποσοστό αύξησης 32,8% σε σχέση με το 2018 (1.627). Συγκεκριμένα
το 2019 λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, τέσσερις (4) Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί, δύο (2) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), εννέα (9) Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) και πέντε (5) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου για το 2019, αντλήθηκε κυρίως από
αμιγώς εθνικούς πόρους, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας
2014-2020 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση (ΕΠΑΝΑΔ – ΕΔΒΜ 2014-2020). Η χρηματοδότηση από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους, για
το έτος 2019 ανήλθε σε 348.000,00€ και αφορούσε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Από το ΠΕΠ
ΚΜ 2014-2020 αντλήθηκαν συνολικά 374.029,22€ και από το ΕΠΑΝΑΔ – ΕΔΒΜ 2014-2020,
178.759,05€. Τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) χρηματοδοτήθηκαν από ιδίους
πόρους με 70.000 €.
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Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στην πρόσληψη επιπλέον ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού (νοσηλευτών,
φυσιοθεραπευτών, κ.α.).

•

Στην απόκτηση οχήματος και την πρόσληψη οδηγού για την μεταφορά ωφελούμενων με
κινητικά προβλήματα.

•

Στην δημιουργία ταμείου για την ενίσχυση και αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών των
ευπαθών ομάδων.

•

Στην προμήθεια εξειδικευμένου ιατρικού υλικού (π.χ. απινιδωτές).
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Δήμος Εμμανουήλ Παππά
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
δήμου ανέρχεται σε 14.664 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 848 άτομα, αριθμός οριακά αυξημένος
σε σχέση με το 2018 (830).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων
24 ατόμα ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (2,8%), εκ των οποίων οι 22 είναι ΑμεΑ.
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανέρχονται σε 851, εκ των
οποίων οι 351 είναι άνεργοι117 (41,2%).
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 5 άτομα118.
Τέλος, στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 348 άτομα119.
Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου, για το έτος 2019, ως σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του
Δήμου αναδείχθηκαν η Οικονομική Ανέχεια, η Ανεργία και η Έλλειψη Υποδομών. Σημειώνεται ότι
τα ίδια ακριβώς κοινωνικά προβλήματα κατά σειρά είχε αναδείξει η έρευνα πεδίου για το
προηγούμενο έτος (2018).
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
118
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
119
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), περίοδος 2019-2020.
117
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Κοινωνικό πρόβλημα 1: Οικονομική Ανέχεια
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της οικονομικής ανέχειας ο Δήμος Εμμ. Παππά, μέσω του
Κέντρου Κοινότητας, πραγματοποιεί αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αλλά και για
άλλα προνοιακά επιδόματα. Επίσης, ο Δήμος διένειμε τρόφιμα και είδη βασικής υλικής συνδρομής
μέσω επισιτιστικού προγράμματος για απόρους (ΤΕΒΑ).
Παράλληλα οι δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» έδρασαν υποστηρικτικά σε συνεργασία με άλλους φορείς
(π.χ. εκκλησία, πολιτιστικούς συλλόγους κ.α.) με στόχο την υποστήριξη ατόμων που ζουν σε
κατάσταση φτώχειας.
Επιπλέον, ο Δήμος Εμμ. Παππά παρείχε εφάπαξ οικονομική ενίσχυση από το δημοτικό ταμείο σε
άτομα που ύστερα από διενεργηθείσα έρευνα κρίθηκε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Ανεργία
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος Εμμ. Παππά:
•

Προσέλαβε προσωπικό μέσω προγραμμάτων (κοινωφελής εργασία, ΟΑΕΔ κ.λπ.).

•

Παρείχε ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη στους ανέργους που αναζητούσαν
εργασία.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Έλλειψη Υποδομών
Στο Δήμο Εμμ. Παππά καταγράφεται η έλλειψη γηροκομείου και δομών παροχής συσσιτίων ενώ
παράλληλα μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και η ελλιπής ενδοδημοτική συγκοινωνία. Συγκεκριμένα, οι
δημότες και ιδίως οι ευάλωτες ομάδες που κατοικούν μακριά από το κέντρο έχουν δυσκολία
πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και ειδικότερα, στο Κέντρο Κοινότητας, που
συστεγάζεται στο Δημαρχείο του Δήμου.
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος το Κέντρο Κοινότητας παρείχε τις υπηρεσίες του
εκτός από δια ζώσης και απομακρυσμένα μέσω τηλεφώνου.
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Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Εμμανουήλ Παππά λειτούργησαν τριάντα τέσσερις (34) δομές το 2019, οι οποίες
εξυπηρέτησαν συνολικά 2.183 πολίτες, αριθμός οριακά αυξημένος σε σχέση με το 2018 (2.012).
Συγκεκριμένα το 2019 λειτούργησαν οι ακόλουθες δομές: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, έξι (6)
Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, δέκα πέντε (15) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ), τρεις (3) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι, οχτώ (8) Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) και ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για ΑΜΕΑ (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ).

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2019 αντλήθηκε κυρίως από
αμιγώς εθνικούς πόρους, από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, και από το ΕΠ Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020. Για τη λειτουργία του
Κέντρου Κοινότητας αντλήθηκε από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, το ποσό των
284.015,325€. Επίσης, για τη λειτουργία των παιδικών / βρεφονηπιακών σταθμών αντλήθηκε από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
το ποσό των 253.153,73€. Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτήθηκε από Αμιγώς
Εθνικούς Πόρους, με το ποσό των 250.250,17€.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν στη:
•

Δημιουργία δημοτικού μαγειρείου για την παροχή δωρεάν σίτιση σε άπορους
ωφελούμενους.

•

Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου.

•

Δημιουργία δημοτικού γηροκομείου για ανασφάλιστους ηλικιωμένους και ψυχικά ασθενείς.

•

Εξασφάλιση θέρμανσης σε οικογένειες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας (παροχή
καυσόξυλων και πετρελαίου).

•

Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού.

•

Προμήθεια εξειδικευμένου ιατρικού υλικού (π.χ. απινιδωτές).

•

Συνεχή επιμόρφωση των στελεχών των κοινωνικών δομών μέσω ημερίδων και σεμιναρίων.
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Δήμος Ηράκλειας
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε συνολικά 21.145 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα
με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για το Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 1.717 άτομα, ήτοι αυξήθηκαν κατά
6% σε σχέση με το 2018 (1.619).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον Δήμο
Ηράκλειας οι οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανέρχονταν σε 96, εκ των οποίων 45
είναι ΑμεΑ και 41 ανήκουν σε Ειδικές Πολιτισμικές Ομάδες.
Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανέρχονται σε 1.506, εκ των
οποίων 847 είναι άνεργοι (56,2%), 341 είναι μη ικανοί για εργασία (ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλος
λόγος) [22,6%], 247 είναι εργαζόμενοι (16,4%), και οι υπόλοιποι 71 ανήκουν σε άλλες κατηγορίες,
όπως συνταξιούχοι και φοιτητές/στρατιώτες120.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 21 άτομα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων, ήτοι 19 άτομα ήταν μαθητές/τριες
δημοτικού ή γυμνασίου, δηλαδή δεν είχαν ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση121.
Τέλος, στο Δήμο Ηράκλειας, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 179 άτομα122.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Η έρευνα πεδίου για το 2019 ανέδειξε ως σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου την
Οικονομική Ανέχεια, την Εγκληματικότητα και τις Εξαρτήσεις/Χρήση ουσιών. Συγκριτικά με την

120

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
121
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
122
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), περίοδος 2019-2020.
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έρευνα πεδίου του 2018, επισημαίνεται ότι είχαν αναδειχθεί ως σημαντικότερα κοινωνικά
προβλήματα κατά σειρά, η Εγκληματικότητα, η Ανεργία και η Ερήμωση.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Κοινωνικό πρόβλημα 1: Οικονομική Ανέχεια
Ο μικρός αριθμός θέσεων εργασίας στην αγορά εργασίας, έχει ως συνέπεια να καταγράφονται
μεγάλα ποσοστά ανεργίας στο Δήμο και πολλές οικογένειες να μην μπορούν να καλύψουν τις
βασικές βιοποριστικές τους ανάγκες. Επιπρόσθετα, μεγάλο ποσοστό των πολιτών του Δήμου
αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και για το λόγο αυτό το Κέντρο Κοινότητας είχε πολλά
αιτήματα για οικονομική και κοινωνική στήριξη.
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος:
•

Πραγματοποίησε διανομή τροφίμων μέσω των προγραμμάτων στα οποία συμμετείχε.

•

Υποβοήθησε την υποβολή αιτήσεων για προνοιακά επιδόματα, μέσω του Κέντρου
Κοινότητας.

•

Επίσης, μέσω του Κέντρου Κοινότητας, παρείχε ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη
ή/και παρέπεμψε σε άλλες κοινωνικές δομές για πρόσθετη κοινωνική βοήθεια.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Εγκληματικότητα
Το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα είναι η εγκληματικότητα, η οποία θεωρείται αποτέλεσμα της
αυξημένης ανεργίας και της οικονομικής ανέχειας από τα οποία πλήττεται ο Δήμος.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος:
•

Διασφάλισε δημιουργικούς τρόπους εκτόνωσης και έκφρασης των νέων Ρομά, όπως οι
αθλητικές δραστηριότητες και η δημιουργική απασχόληση.

•

Διασφάλισε την υποχρεωτική εκπαίδευση με διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης της
σχολικής κοινότητας.

•

Παρείχε υποστήριξη από ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό.
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Κοινωνικό πρόβλημα 3: Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις
Σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου, η ανεργία και η οικονομική ανέχεια οδηγεί μέρος του
πληθυσμού και ιδίως των νέων, στην χρήση ουσιών.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος:
•

Διοργάνωσε δράσεις ενημέρωσης σχετικά με τις εξαρτήσεις.

•

Παρείχε στήριξη από ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό, οπού ήταν εφικτό.

Κοινωνικές Δομές / Υπηρεσίες
Στο δήμο Ηράκλειας, το 2019, λειτουργούσαν δέκα τρεις (13) δομές, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες
σε συνολικά 2.017 ωφελούμενους, ποσοστό αύξησης 25% σε σχέση με το έτος 2018 (1.514).
Συγκεκριμένα το 2019 λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, πέντε (5) Παιδικοί Σταθμοί, ένας
(1) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ),
καθώς και τέσσερις (4) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του Δήμου Ηράκλειας για τις κοινωνικές υπηρεσίες το έτος 2019 αντλήθηκε
κυρίως από αμιγώς εθνικούς πόρους και από το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020. Από αμιγώς εθνικούς πόρους
χρηματοδοτήθηκε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με 181.055,00€, ενώ ένα μικρό ποσό (2.500€)
για το ίδιο πρόγραμμα καλύφθηκε από το τον τακτικό προϋπολογισμό του δήμου.
Από το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, αντλήθηκε το ποσό των 37.200,00 € για τη χρηματοδότηση του Κέντρου
Κοινότητας. Επίσης, από το ίδιο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκαν οι παιδικοί σταθμοί με το ποσό των
33.640,00€ (ενώ επίσης 26.860,00€ για τη λειτουργία τους καλύφθηκε από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Δήμου). Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και παιδιών με
αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 361.745,00€, επίσης από το ΠΕΠ ΚΜ
2014-2020. Τέλος, ο Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟΠΗ) χρηματοδοτήθηκε για το 2019 με
το ποσό των 372.811,00€ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου, με 9.699,00€ από το ΕΠ
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Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και με 10.100€ από τροφεία,
συνδρομές και εκμισθώσεις.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στην ενίσχυση των προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

•

Στην υλοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων και ενημερωτικών δράσεων, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εγκληματικότητας και της χρήσης ουσιών,

•

Στη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου.
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Δήμος Νέας Ζίχνης
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 12.397 άτομα, ενώ οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ
για το Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 447 άτομα, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 16% σε σύγκριση με το
2018 (411 άτομα).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Δήμο Νέας
Ζίχνης οι οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανήλθαν σε 17, εκ των οποίων οι 14 άτομα
ήταν ΑμεΑ.
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανήλθαν σε 284, εκ των
οποίων οι 111 ήταν άνεργοι (39%)123.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 8 άτομα124.
Τέλος, στο Δήμο Νέας Ζίχνης, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 179 άτομα125.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Η έρευνα πεδίου ανέδειξε ως πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα κατά σειρά την Ανεργία, την
Ερήμωση και την Έλλειψη Υποδομών. Σημειώνεται ότι η έρευνα πεδίου του 2018 είχε αναδείξει ως
σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου κατά σειρά, την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια
και την Έλλειψη υποδομών.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
124
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
125
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), περίοδος 2019-2020.
123
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Κοινωνικό πρόβλημα 1: Ανεργία
Σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου με την ανεργία βρίσκεται αντιμέτωπο μεγάλο ποσοστό
του πληθυσμού. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας, αρκετοί είναι οι πολίτες
που δεν δύναται να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, λόγω χρεών από πρότερη
επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα.
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος:
•

Προκύρηξε νέες θέσεις εργασίας, για τις οποίες προχώρησε στην επιλογή προσωπικού βάσει
κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων.

•

Μέσω των δομών του παρείχε ενημέρωση για τρέχουσες προκηρύξεις απασχόλησης,
προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και επιδόματα ενίσχυσης εισοδήματος.

Επίσης, μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:
•

Συμβουλευτική για ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

•

Συνεργασία με το τοπικό κατάστημα του ΟΑΕΔ.

•

Συμβουλευτική για εύρεση εργασίας – προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος.

•

Ενημέρωση για θέσεις εργασίας και προκηρύξεις.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Ερήμωση
Συγκεκριμένα, η έλλειψη επιχειρηματικότητας, σε συνδυασμό με την τάση των νέων να αναζητούν
απασχόληση εκτός του πρωτογενή τομέα της οικονομίας, οδηγούν στην σταδιακή εγκατάλειψη των
οικισμών του Δήμου και τη μετεγκατάσταση τους στα αστικά κέντρα.
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος προχώρησε:
•

Στην οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων με σκοπό την τόνωση της
πολιτιστικής κουλτούρας και την παροχή διεξόδων άθλησης στους νέους.

•

Στην ενίσχυση των διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σε Τοπικές
Κοινότητες (πλην της έδρας) ώστε να εξυπηρετείται ο πολίτης χωρίς να μετακινείται από τον
τόπο του.

•

Στη δημιουργία νέων τμημάτων ΚΔΑΠ, Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών για την εναρμόνιση
της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
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•

Στη διατήρηση των δημοτικών τελών σε επίπεδα παλαιότερων ετών και την απορρόφηση
αυξήσεων.

•

Στην ανάληψη λειτουργικών υποχρεώσεων του ΔΙΕΚ.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Έλλειψη Υποδομών
Ο Δήμος Νέας Ζίχνης είναι ένας μικρός αγροτικός Δήμος που τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζει
επιπλέον το πρόβλημα της σταδιακής συρρίκνωσης των υποδομών του. Η αποδυνάμωση του από
διοικητικό κέντρο της πρώην επαρχίας Φυλλίδας με την κατάργηση ή και μεταφορά υπηρεσιών
συνεπάγεται την εξασθένιση της οικονομικής δραστηριότητας, στο κλείσιμο των καταστημάτων και
την ερήμωση των χωριών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος μέσω των υπηρεσιών
του, και με τη χρήση της τεχνολογίας και των μέσων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διευκόλυνε τους
δημότες του στην επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες του.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Νέας Ζίχνης, το 2019, λειτούργησαν έξι (6) δομές, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε
συνολικά 913 πολίτες, αριθμός μειωμένος κατά περίπου 10% σε σχέση με το 2018 (1.089).
Συγκεκριμένα το 2019 λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, τέσσερις (4) Παιδικοί Σταθμοί, και
μία (1) δομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας αντλήθηκε από το ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Συγκεκριμένα, από το ΠΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 χρηματοδοτήθηκε με
το ποσό των 38.190,97 € το Κέντρο Κοινότητας.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στη δημιουργία δομής Κοινωνικού Συσσίτιου.

•

Στην οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης σε θέματα απασχόλησης και εξειδίκευσης του
εργατικού δυναμικού αλλά και των επιχειρήσεων.
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Δήμος Σερρών
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 76.817 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για το Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 8.454 άτομα, ήτοι αυξήθηκαν κατά 2,6%
σε σχέση με το 2018 (8.235).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον Δήμο Σερρών
οι οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανέρχονται σε 338, εκ των οποίων οι 265 είναι
ΑμεΑ (78,4%).
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανέρχονται σε 3.025, εκ των
οποίων 1.646 ήταν άνεργοι (54,4%) και 644 μη ικανοί για εργασία όπως ηλικιωμένοι, παιδιά, ή άλλος
λόγος (21,3%)126.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτησή τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 172, 85 εκ των οποίων ήταν μαθητές/τριες δημοτικού ή γυμνασίου, ήτοι δεν είχαν
ολοκλήρωσει την βασική εκπαίδευση127 (49,4%).
Τέλος, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» 20192020, ανήλθαν σε 1.977 άτομα128.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Με βάση την έρευνα πεδίου του 2019, ως σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου
αναδείχθηκαν κατά σειρά η Ανεργία, η Οικονομική Ανέχεια και η Έλλειψη Υποδομών.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται, η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες
παρεμβάσεις.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
127
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
128
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), περίοδος 2019-2020.
126
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Κοινωνικά προβλήματα 1 και 2: Ανεργία και Οικονομική ανέχεια
Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας, περίπου το 60% των πολιτών που απευθύνονταν σε
αυτό ήταν άνεργοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων είναι άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό
επίπεδο, μακροχρόνια ανέργοι, γυναίκες και νέοι.
Συνέπεια των ανωτέρω είναι στα όρια του Δήμου Σερρών και κυρίως στην πόλη, να υπάρχουν άτομα
και οικογένειες που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Ο Δήμος Σερρών, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ανεργίας και της οικονομικής ανέχειας,
παρείχε στους δημότες του τις παρακάτω υπηρεσίες:
•

Συμβουλευτική & κοινωνική στήριξη.

•

Διαμεσολάβηση, επικοινωνία με άλλους φορείς του Δήμου/Υπηρεσίες και Οργανισμούς.

•

Ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, παραπομπές περιπτώσεων σε αρμόδιες υπηρεσίες.

•

Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ.

•

Μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% σε ευπαθείς ομάδες, όπως οικονομικά αδύνατοι,
πολύτεκνοι και ΑΜΕΑ.

•

Διατακτικές Σίτισης κατά τις ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για αγορά
τροφίμων από επιχειρήσεις του Δήμου Σερρών. Επίσης διανέμονται Διατακτικές και σε
οικογένειες με παιδιά που φοιτούν στο σχολείο.

•

Σε συνεργασία με την Ομάδα ΜΠΟΡΟΥΜΕ, διένειμε τρόφιμα σε ευπαθείς και οικονομικά
αδύνατες οικογένειες, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

•

Αναζήτηση προγραμμάτων για τη διευκόλυνση της διαβίωσης των οικονομικά
ασθενέστερων, ή την κοινωνική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων ομάδων.

•

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.

•

Υλοποίηση του έργου «Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (σύνταξη
Κοινωνικού GIS)» με ένταξη του στο ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-20.
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Κοινωνικό πρόβλημα 3: Έλλειψη Υποδομών
Ως τρίτο σημαντικότερο πρόβλημα του Δήμου για το έτος 2019 αναδείχθηκε η έλλειψη υποδομών
όπως Κέντρων Φιλοξενίας Ηλικιωμένων, παιδιών, αστέγων και ατόμων χρονίως πασχόντων. Για την
αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος αναζήτησε χρηματοδότηση προκειμένου να
βελτιώσει τις υποδομές του αλλά ταυτόχρονα χρηματοδότησε την λειτουργία νέων απαραίτητων
για την κοινωνική ένταξη υποδομών.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο Δήμο Σερρών το 2019 λειτούργησαν σαράντα τρεις (43) δομές, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες σε
συνολικά 5.457 πολίτες, ποσοστό αύξησης 40% σε σχέση με το έτος 2018 (3.600). Συγκεκριμένα το
2019 λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, δέκα τρεις (13) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί,
εφτά (7) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), εννιά (9) Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ένα (1) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές
Ανάγκες (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), ένα (1) κοινωνικό φαρμακείο, ένα (1) κοινωνικό συσσίτιο, ένα (1) κέντρο
συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών και οχτώ (8) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Επίσης ο Δήμος το 2019 λειτούργησε και τη δομή του Κοινωνικού Λαχανόκηπου.

Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με στοιχεία του δήμου, το 2019, αντλήθηκαν από το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 πόροι ύψους
342.236,49 €, οι οποίοι κατανεμήθηκαν ως εξής: 71.781,40 €, για το έργο «Λειτουργία Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών στον Δήμο Σερρών», 123.236,34 €, για το έργο «Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών», και
147.218,75 €, για το έργο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα Ρομά».

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του δήμου εστιάζουν:
•

Στη διεύρυνση των δικαιούχων κοινωνικού συσσιτίου.

•

Στη διεύρυνση των δικαιούχων των διατακτικών με αύξηση του δικαιούμενου ποσού.
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Δήμος Σιντικής
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ ο μόνιμος πληθυσμός του
δήμου ανέρχεται σε 22.195 κατοίκους ενώ οι εγγεγραμένοι άνεργοι το Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν
σε 1.923 άτομα, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 11% σε σχέση με το 2018 (1.721).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Δήμο Σιντικής
οι οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανέρχονται σε 87, εκ των οποίων οι 43 είναι ΑμεΑ.
Στον Δήμο Σιντικής, οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019
ανέρχονται σε 1.459 άτομα, εκ των οποίων 708 είναι άνεργοι (48,5%), 330 οι μη ικανοί για εργασία
(ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλος λόγος) [22,7%], 346 εργαζόμενοι (23,7%), ενώ, 75 ανήκουν σε άλλες
κατηγορίες όπως συνταξιούχοι και φοιτητές/στρατιώτες (5,1%)129.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 27 άτομα, εκ των οποίων 18 (66,6%) ήταν μαθητές δημοτικού και γυμνασίου130.
Τέλος, στον Δήμο Σιντικής, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 449 άτομα131.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Τα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου όπως αναδείχθηκαν από την έρευνα πεδίου του 2019 είναι η
Οικονομική Ανέχεια, η Ερήμωση και η Ανεργία. Σημειώνεται ότι το έτος 2018 στην έρευνα πεδίου
είχαν καταγραφεί ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες πολιτικές παρεμβάσεις.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
130
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
131
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), περίοδος 2019-2020.
129
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Κοινωνικό πρόβλημα 1: Οικονομική ανέχεια
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, τα οποία προέρχονται από το Κέντρο Κοινότητας και το φορέα
«Πρόνοια και Αγωγή» του Δήμου Σιντικής, το 2019 κατατέθηκαν παραπάνω από 6.500 αιτήσεις για
ένταξη πολιτών στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ).
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος ο Δήμος μέσω του Κέντρου Κοινότητας και του
Νομικού προσώπου «Πρόνοια και Αγωγή» προσέφερε:
•

Έκπτωση στην ύδρευση των νοικοκυριών με οικονομικά προβλήματα.

•

Υπηρεσίες διανομής συσσιτίου προς τους απόρους του Δήμου.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Ερήμωση
Σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου, ως αποτέλεσμα της διαρκούς επιδείνωσης της
οικονομικής κατάστασης των κατοίκων της περιοχής, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της
ερήμωσης. Οι υπεύθυνοι του Δήμου εκτιμούν ότι τα τελευταία 9 χρόνια έχει εγκαταλείψει την
περιοχή περίπου το 30% του ενεργού πληθυσμού και έχει μεταναστεύσει είτε στο εσωτερικό
(μεγάλα αστικά κέντρα) είτε στο εξωτερικό, κυρίως προς αναζήτηση εργασίας. Το γεγονός αυτό έχει
αρνητική επίδραση τόσο στην οικονομία της περιοχής όσο και στη γήρανση του πληθυσμού.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Ανεργία
Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, από τους 496 νέους ωφελούμενους για
το έτος 2019, οι 220 (ποσοστό 44%) είναι άνεργοι.
Ο Δήμος για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος:
•

Συμμετείχε στα προγράμματα του ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων στον Δήμο με οκτάμηνες
συμβάσεις.

•

Λειτούργησε ως διαμεσολαβητής για την πρόσληψη ανέργων σε επιχειρήσεις της περιοχής.
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Κοινωνικές δομές/ Υπηρεσίες
Το 2019, λειτούργησαν στο Δήμο είκοσι τέσσερις (24) κοινωνικές δομές, οι οποίες είχαν συνολικά
3.527 ωφελούμενους, ποσοστό αύξησης 41,7% σε σχέση με το 2018 (2.054). Συγκεκριμένα το 2019
λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, οχτώ (8) Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, εφτά (7)
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), τέσσερα (4) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών για ΑμεΑ (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) και τρεις (3) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Σιντικής χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από αμιγώς εθνικούς
πόρους και το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Συγκεκριμένα, από το ΠΕΠ Κεντρικής
Μακεδονίας 2014-2020 αντλήθηκαν πόροι συνολικής αξίας 43.357,05€.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στη δημιουργία δομών για την υποστήριξη της αυτόνομης και ασφαλούς διαβίωσης
ηλικιωμένων.

•

Στην επέκταση του μέτρου των κοινωνικών συσσιτίων.

178

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

2.2.7. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Στην ΠΕ Χαλκιδικής σε σύνολο πέντε (5) δήμων, λειτούργησαν συνολικά, 109 δομές, οι οποίες είχαν
12.452 ωφελούμενους (βλ. Πίνακας 14). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι
ωφελούμενοι ανά Δήμο και τύπο δομής. Το μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων, παρουσιάζουν τα
Κέντρα Κοινότητας τα οποία εξυπηρέτησαν συνολικά 3.897 πολίτες, αύξηση της τάξης του 170% σε
σχέση με το 2018 (1.436), τα ΚΑΠΗ με 5.253 ωφελούμενους ηλικιωμένους, και το Πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» με 1.134 ωφελούμενους.
Κατηγορίες Δομών

ΔΗΜΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Δομές

Ωφελ/νοι

Κέντρο Κοινότητας
Δημοτικοί
Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί

1

314

1

1.066

1

1.850

1

367

1

300

5

3.897

25

579

6

39

6

156

5

193

5

135

3

56

Βοήθεια στο Σπίτι

3

435

3

ΔΚ132

2

315

3

174

2

210

13

1.134

ΚΑΠΗ

6

2.031

7

ΔΚ31

20

2.031

6

526

3

665

42

5.253

ΚΔΑΠ

5

326

8

427

4

260

3

139

20

1.152
41

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
Κοινωνικό Παντοπωλείο

1

105

ΣΥΝΟΛΑ

22

3.145

25

1.649

2

41

2

1

291

2

396

35

4.981

109

12.452

18

1.341

9

1.231

Πίνακας 14: Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Χαλκιδικής (Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 2019)
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ΔΚ: Μη καταγραφή αριθμού ωφελούμενων.
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Δήμος Αριστοτέλη
Γενικά Στοιχεία
Συμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
δήμου ανέρχεται σε 18.294 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 2.126 άτομα, παρουσιάζοντας οριακή
αύξηση σε σχέση με το 2018 (2.078). Σημειώνεται ωστόσο ότι τον Αύγουστο του ίδιου έτους (2019)
οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μειώθηκαν σε 1.190 άτομα (ΟΑΕΔ, Αύγουστος 2019), δηλαδή
καταγράφηκε μείωση σχεδόν κατά 50% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2019, υποδηλώνοντας το
στοιχείο της εποχικότητας της απασχόλησης που επικρατεί στο Δήμο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία
του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Δήμο Αριστοτέλη οι οποίοι ανήκουν σε
Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανέρχονται σε 41, ήτοι ποσοστό 1,9% επί του συνόλου των
εγγεγραμμένων ανέργων, εκ των οποίων σχεδόν το σύνολο (39 άτομα), ήταν ΑμεΑ.
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανήλθαν σε 294, εκ των
οποίων η πλειοψηφία, 163 άτομα (55,2%) ήταν άνεργοι133.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 3 άτομα134.
Τέλος, στο Δήμο Αριστοτέλη, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 299 άτομα135.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Η έρευνα πεδίου του 2019 ανέδειξε ως σημαντικότερα κατά σειρά κοινωνικά προβλήματα του
Δήμου την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και την Έλλειψη Υποδομών. Σημειώνεται ότι και στην
έρευνα πεδίου του 2018 ακριβώς τα ίδια προβλήματα είχαν

καταγραφεί.

Στη συνέχεια

παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες
παρεμβάσεις.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
134
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
135
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), περίοδος 2019-2020.
133
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Κοινωνικό πρόβλημα 1: Ανεργία
Ο περιορισμένος αριθμός θέσεων εργασίας και η έντονη εποχικότητα στην εργασία εξαιτίας του
τουρισμού είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στην περιοχή. Σύμφωνα μάλιστα
με τα στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου για το έτος 2019, το 1/3 των ωφελούμενων του
Κέντρου, ήτοι 314 άτομα, ήταν άνεργοι.
Ο Δήμος υλοποίησε τις παρακάτω παρεμβάσεις για να αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος:
•

Συμμετείχε στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

•

Συνεργάστηκε με επιχειρηματίες της περιοχής για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς
εργασίας.

•

Διοργάνωσε ημέρες καριέρας.

•

Υλοποίησε συνοδευτικές δράσεις του Προγράμματος ΤΕΒΑ.

•

Προώθησε προγράμματα δια βίου μάθησης.

•

Υλοποίησε δράσεις συμβουλευτικής σε θέματα απασχόλησης

Οι αδυναμίες που εντοπίζονται αφορούν την απουσία εξειδικευμένου προσωπικού για την
προώθηση στην απασχόληση ανέργων.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Οικονομική Ανέχεια
Ένας σημαντικός αριθμός πολιτών ζει στα όρια της φτώχειας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι με βάση
τα στοιχεία του Δήμου ο αριθμός των ωφελούμενων του προγράμματος ΤΕΒΑ ανήλθε το 2019 σε
137 άτομα και οι ωφελούμενοι του κοινωνικού παντοπωλείου σε 105 άτομα.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος:
•

Προχώρησε στη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου.

•

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ της περιφέρειας.

•

Οργάνωσε συνοδευτικές δράσεις για ψυχολογική υποστήριξη των οικονομικά αδυνάμων.

•

Οργάνωσε συσσίτια σε συνεργασία με το ίδρυμά «αγάπη» του γηροκομείου.

•

Πραγματοποίησε περιστασιακές δωρεάν διανομές φρούτων σε συνεργασία με αγροτικούς
συνεταιρισμούς.

•

Συμμετείχε σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
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Κοινωνικό πρόβλημα 2: Έλλειψη Υποδομών
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου (Κέντρο κοινότητας, Βοήθεια στο σπίτι, Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ,
Κοινωνικό παντοπωλείο, ΚΑΠΗ, Πρόγραμμα δια βίου μάθησης, Οργάνωση συσσιτίων)
παρουσιάζουν βασικές κτηριακές ελλείψεις ενώ παράλληλα τονίζεται η έλλειψη ειδικού
καταρτισμένου προσωπικού και η υποστελέχωση των εν λόγω δομών συνολικά.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο Δήμο Αριστοτέλη, το 2019, λειτουργούσαν είκοσι τρεις (23) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν
συνολικά 3.250 πολίτες, ποσοστό αύξησης 30% σε σχέση με το 2018 (2.272). Συγκεκριμένα
λειτούργησαν οι ακόλουθες δομές: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, έξι (6) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί, έξι (6) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), πέντε (5) Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), ένα (1) κοινωνικό παντοπωλείο και τρεις (3) δομές του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2019 προήλθε
κυρίως από αμιγώς εθνικούς πόρους και από το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020. Το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020
χρηματοδότησε τη λειτουργία του παιδικού σταθμού Αρναίας με το συνολικό ποσό των 17.000,00
ευρώ. Επίσης, το Κέντρο Κοινότητας με 37.000,00 ευρώ. Τέλος, η λειτουργία των πέντε (5) δομών
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτήθηκε από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους με
256.821,26€.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στη στελέχωση των δομών με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,

•

Στην απόκτηση κινητής μονάδας που θα εξυπηρετεί τις πιο απομακρυσμένες περιοχές του
δήμου.

•

Στη δημιουργία κοινωνικού ιατρείου και κοινωνικού φαρμακείου.
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Δήμος Κασσάνδρας
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 16.672 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ για τον
Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 3.738 άτομα, αριθμός οριακά αυξημένος σε σχέση με το 2018
(3.673).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Δήμο
Κασσάνδρας οι οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανέρχονται σε 542 (6,9%), εκ των
οποίων η συντριπτική πλειοψηφία (503) ήταν Μετανάστες.
Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανήλθαν σε 273, εκ των
οποίων οι 153 ήταν άνεργοι (56%)136.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 10 άτομα137.
Τέλος, στο Δήμο Κασσάνδρας, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 404 άτομα138.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Τα κοινωνικά προβλήματα που κατεγράφησαν από την έρευνα πεδίου του 2019, στο δήμο
Κασσάνδρας, είναι η Έλλειψη Υποδομών, ο Κοινωνικός Αποκλεισμός και ο Σχολικός Εκφοβισμός.
Σημειώνεται ότι η έρευνα πεδίου του 2018 είχε αναδείξει κατά σειρά τα ίδια ακριβώς προβλήματα.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και
προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
137
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
138
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), περίοδος 2019-2020.
136
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Κοινωνικό πρόβλημα 1: Έλλειψη Υποδομών
Το σημαντικότερο πρόβλημα για τον Δήμο είναι η έλλειψη Υποδομών και ειδικότερα:
•

Κέντρου φροντίδας και στέγασης ηλικιωμένων και απόρων.

•

Κοινωνικού Φαρμακείου.

•

Κοινωνικού Παντοπωλείου.

•

Δομών ιατρικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος:
•

Διέθεσε τις δημόσιες εγκαταστάσεις του για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

•

Ενημέρωσε

και

οργάνωσε

προληπτικές

εξετάσεις

(Μαστογραφία,

τεστ

ΠΑΠ

Σπινθηρογράφημα, Δερματολογικό έλεγχο) είτε από κινητές μονάδες των Νοσοκομείων, είτε
από εθελοντές ιατρούς (ιδιώτες και μη).

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Κοινωνικός Αποκλεισμός
Σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου καταγράφεται:
•

Αδυναμία ενσωμάτωσης των παλιννοστούντων, των μεταναστών, και των ατόμων με
αναπηρία σε πλήθος κοινωνικών δραστηριοτήτων.

•

Έλλειψη υποδομών και μικρή συμμετοχή εθελοντών στην εξυπηρέτηση ΑμεΑ.

•

Αποκλεισμός ευάλωτων ομάδων πληθυσμού από την αγορά εργασίας και την κοινωνία.

•

Αδυναμία κοινωνικοποίησης αποφυλακισμένων και αποδοχής τους από το κοινωνικό
σύνολο.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος:
•

Υλοποίησε δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης παλιννοστούντων, μεταναστών, ΑΜΕΑ, με
συμμετοχή τους σε μικτές ομάδες (αθλητικές θεατρικές, περιβαλλοντικές κ.ά.) όλων των
ηλικιών και φύλων.

•

Δημιούργησε υποδομές και απασχόλησε εθελοντές για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ (δημοτών
και τουριστών). Στις ενέργειες περιλαμβάνονται η δημιουργία ειδικών διαδρόμων και
θέσεων για οχήματα και αμαξίδια ΑμεΑ σε δρόμους, παραλίες, τουριστικές εγκαταστάσεις,
καθώς και η επιμόρφωση εθελοντών και προσωπικού επιχειρήσεων δημοσίων υπηρεσιών
στην εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ.
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•

Επένδυσε στην τουριστική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξη καθώς και την
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα μέσω προγραμμάτων και αξιοποίησης της δημοτικής
περιουσίας.

•

Επέκτεινε την φροντίδα υγείας μέσω αυτόνομων σταθμών τηλεϊατρικής και εθελοντών
ιατρών στους απομακρυσμένους οικισμούς και τη σύσταση στελεχωμένου αυτοτελούς
κέντρου κοινωνικής προστασίας για την εξυπηρέτηση των ευάλωτων ομάδων (κάρτες
ανεργίας, βιβλιάρια ανασφαλίστων, επιτροπές υγείας, ψυχικές ασθένειες, κοινωνικές
έρευνες, σύνδεση ανέργων-παραγωγής, κοινωνικά παντοπωλεία, επιδόματα κ.λπ.).

•

Υλοποίησε σεμινάρια και δράσεις κατάρτισης ανέργων στην ως άνω θεματολογία.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Σχολικός Εκφοβισμός
Από στοιχεία του Δήμου διαπιστώνεται ότι μεγάλο ποσοστό των παιδιών του Δήμου έχουν υποστεί
διάφορες μορφές εκφοβισμού με κυριότερες, αυτές του λεκτικού ή σωματικού.
Για την αντιμετώπιση και άμβλυνση του προβλήματος ο Δήμος υλοποίησε τις παρακάτω πολιτικές
παρεμβάσεις:
•

Λειτούργησε Σχολές Γονέων.

•

Συνεργάστηκε με την ΜΚΟ «ΠΝΟΗ».

•

Υλοποίησε σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.

•

Δημιούργησε Σχολική Επιτροπή ενάντια στον εκφοβισμό & την ενδοσχολική βία.

•

Αύξησε την επίβλεψη των σχολικών χώρων.

•

Προχώρησε στην ευαισθητοποίηση και τη συνεργασία με τους γονείς, προκειμένου να
σταματήσει ο κύκλος αναπαραγωγής και ενθάρρυνσης της ενδοσχολικής βίας.

•

Πραγματοποίησε συζητήσεις στην τάξη για τον ορισμό & τις μορφές της ενδοσχολικής βίας
και του εκφοβισμού και για τις επιπτώσεις του εκφοβισμού.

•

Συμμετείχε στη σύνταξη των κανόνων της τάξης ενάντια στη βία.

•

Πραγματοποίησε ημερίδες με ομιλητές εξειδικευμένο διεπιστημονικό προσωπικό.

•

Δημιούργησε ομάδες γονέων υπό την εποπτεία διεπιστημονικού προσωπικού (ψυχολόγοι,
κοινωνικοί λειτουργοί, σχολικοί σύμβουλοι – επόπτες κ.α.) για την πρόληψη και
αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

•

Οργάνωσε δράσεις ενημέρωσης και προαγωγής των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων.

•

Παρείχε την δυνατότητα για θετική έκφραση της επιθετικότητας (π.χ. μέσω των αθλημάτων).
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Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Κασσάνδρας το 2019 λειτούργησαν είκοσι πέντε (25) δομές, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες
σε συνολικά 1.649 ωφελούμενους, ποσοστό αύξησης 39,6% σε σύγκριση με το 2018 (1.181).
Συγκεκριμένα το 2019 λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, έξι (6) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί, εφτά (7) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 8 Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τρεις (3) δομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου χρηματοδοτήθηκε κυρίως από το ΠΕΠ ΚΜ 20142020. Ειδικότερα από το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 αντλήθηκαν συνολικοί πόροι 682.505,09€ οι οποίοι
χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, των Παιδικών Σταθμών, και των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στη δημιουργία εγκαταστάσεων και την αγορά εξοπλισμού για την παροχή ιατρικών
υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στις απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου
(ιατρεία, κέντρα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, αθλητισμός, αναψυχή, υποδομές
ΑΜΕΑ, μέσα συγκοινωνίας κλπ.).

•

Στη διοργάνωση σε μηνιαία βάση ημερίδων από εξειδικευμένους επιστήμονες για διάφορα
θέματα υγείας.
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Δήμος Νέας Προποντίδας

Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού -Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
δήμου ανέρχεται σε 36.500 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ για τον
Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 4.559 άτομα, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση σε σύγκριση με το
2018 (4.530). Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο του 2019 οι εγγεγραμένοι άνεργοι στον Δήμο
Προποντίδας ανέρχονταν σε 2.634 (μείωση 42% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο), γεγονός που
υποδηλώνει την έντονη εποχικότητα της απασχόλησης που επικρατεί στο Δήμο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον Δήμο Νέας
Προποντίδας οι οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανέρχονται σε 446 (9,8%), εκ των
οποίων οι 271 ήταν Μετανάστες, και οι 107 άτομα με αναπηρία.
Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανήλθαν σε 1.596 άτομα,
εκ των οποίων οι 904 ήταν άνεργοι (56,7%)139.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 20182019 ανήλθε σε 48, εκ των οποίων οι 5 ήταν μαθητές/τριες δημοτικού και γυμνασίου140.
Τέλος, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 405 άτομα141.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Η έρευνα πεδίου ανέδειξε ως σημαντικότερα κατά σειρά προβλήματα για το 2019 την Οικονομική
Ανέχεια, την Ανεργία και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό. Σημειώνεται ότι η έρευνα πεδίου του 2018
είχε αναδείξει κατά σειρά τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται, η υφιστάμενη
κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
140
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
141
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), περίοδος 2019-2020.
139
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Κοινωνικό πρόβλημα 1: Οικονομική Ανέχεια
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας, ενδεικτικό της οικονομικής ανέχειας είναι η
αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Παράλληλα, αυξήθηκε και
ο αριθμός των πολιτών που απευθύνθηκαν σε δομές του Δήμου για την παροχή ειδών πρώτης
ανάγκης, σχολικών ειδών, αλλά και την εύρεση εργασίας.
Ο Δήμος Ν. Προποντίδας προκειμένου να δημιουργήσει ένα πλέγμα κοινωνικής προστασίας, για την
στήριξη των οικονομικά αδυνάμων κατοίκων, δημιούργησε δομές όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο
και το Κέντρο Κοινότητας και συνέδραμε για την υλοποίηση προγραμμάτων όπως το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα, ΤΕΒΑ, Επίδομα Στέγασης, και την πρόσβαση ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα
Υγείας. Επίσης, υλοποίησε προγράμματα “Βοήθεια στο Σπίτι” και “Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας”,
ενώ μείωσε τα δημοτικά τέλη σε Ευπαθείς Ομάδες.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Ανεργία
Η τοπική οικονομία του Δήμου Προποντίδας στηρίζεται κατά κύριο λόγω στην τουριστική
βιομηχανία, στον τομέα παροχής υπηρεσιών και το λιανεμπόριο. Ως αναφέρθηκε στο Δήμο
παρουσιάζεται έντονη εποχικότητα στην εργασία, και υψηλά ποσοστά ανεργίας κατά τους
χειμερινούς μήνες.
Για την αντιμετώπισή της, ο Δήμος Ν. Προποντίδας:
•

Προχώρησε στη δημιουργία δομών αλλά και στην ενίσχυση των υπαρχόντων.

•

Υλοποίησε προγράμματα Δια βίου μάθησης με στόχο την εκπαίδευση και την κατάρτιση του
πληθυσμού και την διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

•

Υλοποίησε παρεμβάσεις για την προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Κοινωνικός Αποκλεισμός
Ο Κοινωνικός Αποκλεισμός καταγράφεται ως το τρίτο κατά σειρά κοινωνικό πρόβλημα. Στο Δήμο Ν.
Προποντίδας, υπάρχει ένας μη οργανωμένος οικισμός Ρομά με περίπου 25 οικογένειες και
πληθυσμό που εκτιμάται στα 110 άτομα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων του καταυλισμού
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ανήκει στις ηλικιακές ομάδες, 6-14, και, 15-24 ετών, ενώ στερούνται βασικών υποδομών όπως
υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, αποχέτευση και οποιαδήποτε πρόσβαση σε συγκοινωνίες.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος Ν. Προποντίδας προχώρησε στην σύνταξη Τοπικού
Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, το οποίο εγκρίθηκε από την Ειδική Γραμματεία
Ενσωμάτωσης των Ρομά του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στόχος του προγράμματος
είναι η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού και η δημιουργία των προϋποθέσεων της
κοινωνικής ένταξης των Ρομά, που διαβιούν νόμιμα στο Δήμο. Οι άξονες προτεραιότητας, του
προγράμματος είναι:
•

Η διασφάλιση Στέγασης και Ανάπτυξη Δικτύου Κοινών Αστικών Υποδομών.

•

Η προαγωγή της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης.

•

Η διευκόλυνση, Βελτίωση και Υποστήριξη των όρων πρόσβασης των Ρομά στην απασχόληση
και στην επιχειρηματικότητα.

•

Η ισότιμη Πρόσβαση των Ρομά σε Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Νέας Προποντίδας για το 2019 λειτούργησαν συνολικά τριάντα πέντε (35) δομές, οι οποίες
είχαν 4.981 ωφελούμενους, αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με το 2018 (1.318). Συγκεκριμένα το 2019
λειτούργησαν: ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, πέντε (5) Παιδικοί Σταθμοί, είκοσι (20) Κέντρα Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), τέσσερα (4) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),
δύο (2) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), ένα (1) κοινωνικό παντοπωλείο
και δύο (2) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγές Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2019 αντλήθηκε κυρίως από
Αμιγώς Εθνικούς Πόρους, το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, και το ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020. Συγκεκριμένα,
187.409,70€ αντλήθηκαν από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους για το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι». Από
το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 και ΕΠΑΝΑΔ - ΕΔΒΜ 2014-2020 αντλήθηκαν 323.683,86 € και 454.179,62 €
αντίστοιχα για Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ. Επίσης, από το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 αντλήθηκαν
140.884,62€ για το Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
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Τέλος, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου αντλήθηκαν πόροι συνολικής αξίας 32.710,32€
οι οποίοι χρηματοδότησαν την λειτουργία των ΚΑΠΗ.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν στην δημιουργία δομής για την προώθηση της απασχόλησης και
την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:
•

Επαγγελματικού προσανατολισμού.

•

Τεχνικών ανεύρεσης εργασίας (συνέντευξη, σύνταξη βιογραφικού κ.α.).

•

Παροχής πληροφόρησης σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, εκπαιδευτικά
προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και προγράμματα του ΟΑΕΔ.

•

Παραπομπή σε εκπαιδευτικές δομές, όπως το Σχολείο 2ης Ευκαιρίας.

•

Συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για την ανεύρεση θέσεων εργασίας.

•

Παρακολούθηση πορείας ωφελούμενων.
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Δήμος Πολυγύρου
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
δήμου ανέρχεται σε 22.048 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ τον Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 1.991 άτομα, αριθμός οριακά αυξημένος σε
σχέση με το 2018 (1.896). Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο του 2019 οι εγγεγραμένοι άνεργοι
στον Δήμο Πολυγύρου ανέρχονταν σε 1.145 άτομα (μείωση 42% σε σύγκριση με τον μήνα
Δεκέμβριο), γεγονός που υποδηλώνει την έντονη εποχικότητα της απασχόλησης που επικρατεί στο
Δήμο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Δήμο
Πολυγύρου, οι οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανέρχονται σε 204 άτομα, εκ των οι
157 ήταν Μετανάστες.
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανέρχονται σε 456, εκ των
οποίων οι 249 είναι άνεργοι142.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτησης του κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 12143.
Τέλος, στο Δήμο Πολυγύρου, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 219 άτομα144.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που κατέγραψε η Έρευνα Πεδίου του 2019 στο δήμο
Πολυγύρου, είναι κατά σειρά η Οικονομική Ανέχεια, ο Κοινωνικός Αποκλεισμός και η Ανεργία. Η
αντίστοιχη έρευνα για το 2018 είχε καταγράψει ως σημαντικότερα την Έλλειψη Υποδομών, την
Ανεργία και τη Χρήση Ουσιών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται, η υφιστάμενη κατάσταση και οι
υλοποιούμενες και προτεινόμενες παρεμβάσεις.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
143
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
144
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), περίοδος 2019-2020.
142
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Κοινωνικά προβλήματα 1, 2 και 3: Οικονομική Ανέχεια, Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανεργία
Ο κοινωνικός αποκλεισμός σύμφωνα με τους υπευθύνους του Δήμου πλήττει κυρίως τις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού όπως είναι οι Μετανάστες και τα ΑμεΑ. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας και η
εποχικότητα της απασχόλησης στο Δήμο δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ανέχειας σε μεγάλη
μερίδα του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση της ο Δήμος Πολυγύρου μέσω της λειτουργίας του
Κέντρου Κοινότητας υποστήριξε τους οικονομικά ασθενέστερους στις διαδικασίες υποβολής
αιτήσεων για προνοιακά επιδόματα. Παράλληλα για την αντιμετώπιση της ανεργίας ο Δήμος
συμμετείχε σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Πολυγύρου, το 2019 λειτούργησαν δεκαοχτώ (18) δομές που είχαν 1.341 ωφελούμενους,
ποσοστό αύξησης 41% σε σχέση με το 2018 (785). Συγκεκριμένα το 2019 λειτούργησαν: ένα (1)
Κέντρο Κοινότητας, πέντε (5) Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, τρεις (3) δομές του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι», έξι (6) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και τρία (3) Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Πηγές Χρηματοδότησης
Η λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2019, χρηματοδοτήθηκε κυρίως
από Αμιγώς Εθνικούς πόρους και από πόρους του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020. Συγκεκριμένα, η λειτουργία
του Κέντρου Κοινότητας χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, ενώ το
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού
Ιατρείου για την αντιμετώπιση των αναγκών των οικογενειών που διαβιούν στα όρια της
φτώχειας.

•

Στη δημιουργία δομών ΚΔΑΠ -ΜΕΑ.

•

Στην πρόσληψη νοσηλευτή για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι Ζερβοχωρίων», με ετήσιο
εκτιμώμενο κόστος ύψους 18.119,76 €.
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Δήμος Σιθωνίας
Γενικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός του
δήμου ανέρχεται σε 12.394 κατοίκους, εκ των οποίων οι εγγεγραμένοι άνεργοι σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ για το Δεκέμβριο του 2019 ανήλθαν σε 2.210 άτομα, ήτοι αυξήθηκαν κατά 8% σε
σχέση με το 2018 (2.045). Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο του 2019 οι εγγεγραμένοι άνεργοι
στο Δήμο Πολυγύρου ανέρχονταν σε 471 άτομα (μείωση κατά 78% σε σύγκριση με το μήνα
Δεκέμβριο). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την έντονη εποχικότητα της απασχόλησης στο Δήμο.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2019), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Δήμο Σιθωνίας οι
οποίοι ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανέρχονται σε 137, εκ των οποίων οι 115 ήταν
Μετανάστες.
Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το έτος 2019 ανέρχονται σε 205, εκ των
οποίων οι 119 ήταν άνεργοι145.
Ο αριθμός των μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση τους κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019
ανήλθε σε 8146.
Τέλος, στο Δήμο Σιθωνίας, οι επιδοτούμενοι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» 2019-2020, ανήλθαν σε 87 άτομα147.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που κατεγράφησαν από την Έρευνα Πεδίου 2019 στο
Δήμο Σιθωνίας, είναι κατά σειρά η Έλλειψη Υποδομών, η Οικονομική Ανέχεια και η Ανεργία.
Σημειώνεται ότι στην Έρευνα Πεδίου του 2018, τα προβλήματα που είχαν καταγραφεί αντίστοιχα
ήταν κατά σειρά η Ανεργία, η Έλλειψη Υποδομών και ο Κοινωνικός Αποκλεισμός. Στη παρουσιάζεται
αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δικαιούχοι ΕΕΕ, Β’ εξάμηνο 2019.
146
ΕΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μαθητών που Διέκοψαν Αδικαιολόγητα τη Φοίτησή τους, Στοιχεία λήξης Σχολικού Έτους
2018-2019, Επεξεργασία Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
147
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), περίοδος 2019-2020.
145
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Κοινωνικό πρόβλημα 1: Έλλειψη Υποδομών
Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος είναι η έλλειψη υποδομών. Ειδικότερα η
σημαντικότερη έλλειψη καταγράφεται σε υποδομές φύλαξης παιδιών και ηλικιωμένων, όπως τα
ΚΔΑΠ, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Για την αντιμετώπιση του εν
λόγω προβλήματος ο Δήμος αναζήτησε χρηματοδότηση για τη δημιουργία, κατά προτεραιότητα,
τέτοιων δομών.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Οικονομική Ανέχεια
Το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα είναι η Οικονομική Ανέχεια. Συγκεκριμένα, κατά δήλωση του
Δήμου το 2019 μεγάλο ποσοστό των δημοτών ζούσε στο όριο της φτώχειας. Ειδικότερα, σύμφωνα
με τα στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας, 104 άνθρωποι ήταν στα όρια της φτώχειας, 150 οικογένειες
χρειάστηκαν επισιτιστική βοήθεια, και 201 ηλικιωμένοι επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα Βοήθεια
Στο Σπίτι. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Δήμος παρείχε οικονομικές ενισχύσεις, ενώ
σχεδιάζει τη δημιουργία κοινωνικού φαρμακείου και παντοπωλείου σε χωριά του Δήμου.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Ανεργία
Το τρίτο σημαντικότερο πρόβλημα που καταγράφηκε στην έρευνα πεδίου είναι η ανεργία, η οποία
εντοπίζεται κυρίως στα ορεινές κοινότητες του Δήμου.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Στο δήμο Σιθωνίας, το 2019, λειτούργησαν συνολικά εννέα (9) δομές, οι οποίες είχαν 1.231
ωφελούμενους, ποσοστό αύξησης 31,5% σε σχέση με το 2018 (843). Συγκεκριμένα λειτούργησαν:
ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, τρεις (3) Παιδικοί Σταθμοί, τρία (3) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και δύο (2) δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
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Πηγές Χρηματοδότησης
Η λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου χρηματοδοτήθηκε κυρίως από αμιγώς εθνικούς
πόρους, το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 και το ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020. Συγκεκριμένα, 180.000 ευρώ
αντλήθηκαν από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους, για την κατασκευή παιδικών σταθμών στην Νικήτη, στη
Συκιά και στον Άγιο Νικόλαο αλλά και την χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι»
στην Νικήτη και την Συκιά. Από το ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 αντλήθηκαν αντίστοιχα, 36.000 ευρώ, ενώ
18.000,00€ αντλήθηκαν από το ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του Δήμου εστιάζουν:
•

Στην αύξηση του στελεχιακού δυναμικού των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ), και των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

•

Στη δημιουργία δομών Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου.

•

Στην πρόσληψη μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου με ετήσιο κόστος 11.000,00€.

•

Στη μίσθωση επιπλέον χώρων με κόστος μίσθωσης 5.000,00€.

•

Στην αγορά απαραίτητου εξοπλισμού.

•

Στη διοργάνωση ημερίδων για την ενημέρωση των πολιτών του Δήμου σε θέματα κοινωνικής
ένταξης.
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2.2.8. Φορείς της Κοινωνίας των πολιτών και Μητροπόλεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (PRAKSIS)

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που ανέφερε η ΜΚΟ Praxis για το έτος 2019, είναι κατά
σειρά η Έλλειψη Στέγης, η Οικονομική Ανέχεια και ο Ρατσισμός. Σημειώνεται ότι το 2019, σε
σύγκριση με το 2018 στην 2η θέση, αντί του Κοινωνικού αποκλεισμού το 2018 βρίσκεται η
οικονομική ανέχεια.
Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες
παρεμβάσεις.

Κοινωνικό πρόβλημα 1: Έλλειψη Στέγης
Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Praxis το πιο σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται στην μητροπολιτική
ενότητα της Θεσσαλονίκης το έτος 2019 είναι η έλλειψη στέγης. Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες
επισκέψεις, το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Θεσσαλονίκης, εξυπηρέτησε το 2019, 2.045
άτομα, εκ των οποίων τα 403 αφορούσαν σε νέες εγγραφές. Από τις 403 νέες εγγραφές, οι 213 ήταν
Έλληνες πολίτες, οι 145 ήταν αιτούντες άσυλο, και οι 17 μετανάστες και λοιπές κατηγορίες
αιτούντων ασύλου.
Ο φορέας αντιμετωπίζει το φαινόμενο σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές μέσω της μεθόδου
προσέγγισης και υποστήριξης στο δρόμο (street work) με στόχο την ενίσχυση των αστέγων σε τομείς
όπως η υγεία, η κοινωνική στήριξη και η νομική συμβουλευτική. Η υποστήριξη στο δρόμο (street
work) υλοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο λαμβάνει συνεχιζόμενη εκπαίδευση
σχετικά με τους τρόπους προσέγγισης και υποστήριξης της ιδιαίτερης ομάδας των αστέγων.
Οι αδυναμίες που εντοπίζονται από το φορέα είναι:
•

Το έτος 2019, η λήξη των συμπράξεων με τις ΜΚΟ, λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης,
αποδυναμώνει την παροχή υπηρεσιών και επιφέρει την απώλεια εκπαιδευμένων street
workers. Η πρόσφατη υπογραφή της χάρτας των δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA
από το Δήμο Θεσσαλονίκης είναι ένα θετικό βήμα, που αναμένεται να δώσει προοπτικές
αντιμετώπισης του φαινομένου.
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•

Η απουσία ειδικών δομών, προκειμένου να εξυπηρετούνται ειδικές ομάδες, όπως οι ψυχικά
ασθενείς και οι ουσιοεξαρτώμενοι, οι οποίοι χρήζουν εξειδικευμένης υποστήριξης.

•

Η επιτακτική ανάγκη λειτουργίας δομής ΟΚΑΝΑ.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Οικονομική Ανέχεια
Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Praxis μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ανά την Ελληνική επικράτεια
κινδυνεύει από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος αφορά το 30%
του πληθυσμού καθώς το μέσο ετήσιο εισόδημα είναι ιδιαίτερα χαμηλό και δεν επαρκεί για να
καλύψει το κόστος στέγασης.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, αρκετοί ασφαλισμένοι
αδυνατούν να πληρώσουν τη συμμετοχή τους στις φαρμακευτικές αγωγές, ενώ παράλληλα η
αύξηση της ζήτησης φαρμάκων το 2019 είναι της τάξης του 22% σε σχέση με το 2018.
Κατά τους εκπροσώπους του φορέα, με τα μέτρα πολιτικής που λήφθησαν, ο στόχος περιορίζεται
στην αντιμετώπιση μόνο φαινομένων ακραίας φτώχειας. Ειδικότερα:
•

Το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και το «Επίδομα Παιδιού» δεν είναι αρκετά για την
ικανοποίηση των αναγκών των νοικοκυριών που βρίσκονται σε ανάγκη, αν και παραμένουν
μια σημαντική ενίσχυση.

•

Τα Κέντρα Κοινότητας διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο και θα πρέπει να ενισχυθούν σε
στελεχιακό δυναμικό ώστε να μπορούν να παρέχουν ψυχοκοινωνική και εξατομικευμένη
υποστήριξη.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Ρατσισμός / Ξενοφοβία
Η PRAKSIS συμμετέχει στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής βίας. Κατά την περίοδο
Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε
100 περιστατικά ρατσιστικής βίας με περισσότερα από 104 θύματα. Σε 51 περιστατικά
στοχοποιήθηκαν μετανάστες-ριες, πρόσφυγες ή αιτούντες/ούσες άσυλο, λόγω εθνικής καταγωγής,
θρησκείας ή/και χρώματος, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της σύνδεσής τους με
πρόσφυγες και μετανάστες-ριες, καθώς και δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Σε 44
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περιστατικά στοχοποιήθηκαν ΛΟΑΤKI άτομα καθώς και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων
λόγω της σύνδεσης τους με ΛΟΑΤΚΙ ομάδες (εκ των οποίων 1 πολίτης τρίτης χώρας χωρίς
νομιμοποιητικά έγγραφα/καθεστώς παραμονής). Σε 27 περιστατικά στοχοποιήθηκαν περισσότερα
του ενός θύματα, ενώ σε 52 περιστατικά η επίθεση τελέστηκε από ομάδα (τουλάχιστον 2 ατόμων).
Αν και ο αριθμός αυτών των περιστατικών που καταγράφθηκαν είναι μειωμένος σε σχέση με το
2018 (117), δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός.
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου ο φορέας προτείνει την συνέργεια μεταξύ των φορέων
τοπικής αυτοδιοίκησης, των εκπαιδευτικών, της κοινωνίας των πολιτών, και των σωμάτων
ασφαλείας. 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
Ο φορέας PRAKSIS υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις:
α) Λειτουργεί Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο
Θεσσαλονίκης. Η παρέμβαση στο δρόμο (street work) καλύπτει γεωγραφικά το Δήμο Θεσσαλονίκης
αλλά και τους γειτνιάζοντες, εντός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Δήμους.
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:
•

Α΄βάθμια ιατρική στήριξη/ Παροχή δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής.

•

Κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη/ Διασύνδεση.

•

Κινητό Σχολείο/ Ρομά.

•

Νομική Συμβουλευτική.

•

Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας.
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Το 2019 το πολυιατρείο της ΜΚΟ PRAKSIS εξυπηρέτησε 7.484 άτομα, ενώ 3.624 άτομα ωφελήθηκαν
επιπλέον από το πρόγραμμα της Δημόσιας Υγείας. Επίσης, 1.675 άτομα συνολικά έλαβαν κοινωνική
υποστήριξη, 468 νομική, και τέλος έγιναν 72 παρεμβάσεις μέσα στο χρόνο με το Κινητό Σχολείο.

Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΚΟ Praxis, το συνολικό κόστος των δράσεών της για το 2019 ανήλθε
σε 19.428.982,11 ευρώ και προήλθε κυρίως από την ΕΕ ή άλλους χρηματοδοτικούς φορείς (Ύπατη
Αρμοστεία κ.α.).
Για το παράρτημα της Θεσσαλονίκης και τις δομές/ δράσεις στην Κεντρική Μακεδονία, το συνολικό
κόστος για το 2019 δεν ήταν διαθέσιμο.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Δεν αναφέρθηκαν 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 κατέγραψε η ΜΚΟ «Ο Σωτήρ» για το 2019 είναι κατά
σειρά ο Κοινωνικός Αποκλεισμός, η Οικονομική Ανέχεια και η Έλλειψη Υποδομών. Στην έρευνα
πεδίου του 2018 η έλλειψη υποδομών οικονομική ανέχεια κατείχε την δεύτερη θέση έναντι της.
Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες
παρεμβάσεις.
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι κατά σειρά ο Κοινωνικός
Αποκλεισμός, η Έλλειψη Υποδομών και η Οικονομική Ανέχεια.

Κοινωνικό πρόβλημα 1: Κοινωνικός Αποκλεισμός
Σύμφωνα με την ΜΚΟ «Ο Σωτήρ», 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 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και τη χώρα. Τα άτομα με
αναπηρία και οι οικογένειες τους συχνά αποκλείονται τόσο από την οικονομική ζωή (αγορά
εργασίας) όσο και την κοινωνική ζωή, καθώς και από τη δυνατότητα για ανεξάρτητη ζωή και
διαβίωση ενώ συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με την ιδρυματοποίηση και ασυλοποίηση.
Τα προβλήματα που εντοπίζονται από το φορέα και οδηγούν στην παγιοποίηση του κοινωνικού
αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία εστιάζουν:
•

Στην έλλειψη στρατηγικών για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

•

Στην έλλειψη υποδομών για την απρόσκοπτη πρόσβαση τους και συμμετοχή τους στο
κοινωνικό γίγνεσθαι.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Οικονομική Ανέχεια
Το δεύτερο σημαντικότερο Κοινωνικό πρόβλημα που καταγράφηκε από το φορέα είναι η
οικονομική ανέχεια. Ο φορέας σημειώνει ότι η οικονομική ανέχεια πλήττει τα άτομα με αναπηρία
που πολλές φορές καλούνται να ζήσουν μόνο με το επίδομα αναπηρίας εξαιτίας των δυσκολιών
ένταξης στην αγορά εργασίας.
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Ο φορέας επίσης αναφέρει ότι ο εργασιακός και κοινωνικός αποκλεισμός σε συνδυασμό με την
κουλτούρα που επικρατεί έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία να ζουν συνήθως από το
επίδομα αναπηρίας αδυνατώντας να καταστούν αυτοδύναμοι και παραγωγικοί πολίτες.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Έλλειψη Υποδομών
Σύμφωνα με το φορέα, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν επαρκείς
δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες
δομές που λειτουργούν ανήκουν σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καλύπτοντας το κενό της
πολιτείας στην κοινωνική πρόνοια.
Ο φορέας αναφέρει τα κάτωθι:
•

Λειτουργούν ελάχιστες δομές υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία στην
Θεσσαλονίκη, ενώ παρατηρούνται και σοβαρές ελλείψεις σε διαθέσιμα ακίνητα είτε προς
ενοικίαση (από ιδιώτες) είτε προς παραχώρηση (από το κράτος και τους ΟΤΑ).

•

Λειτουργούν ακόμη ιδρύματα κλειστής περίθαλψης, δομές που σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές
οδηγίες και επιταγές πρέπει να εκλείψουν.

Κοινωνικές Δομές /Υπηρεσίες
Το κέντρο αποκατάστασης, κοινωνικής στήριξης και δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ «Ο Σωτήρ»
διέθετε σε λειτουργία το 2019, εφτά (7) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησα συνολικά
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ωφελούμενους.

Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του κέντρου «Ο Σωτήρ», για το 2019, το συνολικό κόστος λειτουργίας των
δομών του ανήλθε σε 1.251.751,42 ευρώ. Ένα μικρό μέρος των πόρων, ήτοι 105.560 ευρώ
αντλήθηκε από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ενώ το υπόλοιπο ποσό προήλθε από άλλες
πηγές, όπως ασφαλιστικά ταμεία, δωρεές, χορηγίες και επιχορηγήσεις.
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Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του φορέα εστιάζουν:
•

Στη δημιουργία πρόσθετων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, καθώς οι υπάρχουσες δεν
μπορούν να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες.

•

Στη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για την απασχόληση των ατόμων
με αναπηρία, ώστε να είναι δυνατή η κοινωνική και η επαγγελματική ένταξή τους,
καταστώντας τους αυτοδύναμους και παραγωγικούς.

Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας «Πρωτοβουλία για το Παιδί»

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που κατέγραψε η ΜΚΟ «Πρωτοβουλία για το Παιδί» είναι
κατά σειρά η Έμφυλη/ Ενδοοικογενειακή βία, ο Σχολικός εκφοβισμός (Bullying)/Νεανική
παραβατικότητα και η Χρήση ουσιών/ εξαρτήσεις.
Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες
παρεμβάσεις.

Κοινωνικό πρόβλημα 1: Έμφυλη/ Ενδοοικογενειακή βία
Σύμφωνα με το φορέα το σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα που εμφανίζει τάσεις επιδείνωσης,
είναι η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Συγκεκριμένα ο φορέας αναφέρει ότι συνολικά
περισσότερα από 40 παιδιά υπήρξαν εγνωσμένα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στους Νομούς
Ημαθίας και Πέλλας την τελευταία δεκαετία. 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.), στο 15% των
περιπτώσεων θύτης είναι ο ίδιος ο πατέρας και σε κάποιες περιπτώσεις κακοποίησης (7%) δράστης
είναι η ίδια η μητέρα.
Στα όρια του Δήμου Βέροιας, σύμφωνα με στοιχεία 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
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κακοποίησης, ενώ οι 8 ήταν αναφορές από τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου. Υπολογίζεται ότι στο
σύνολο των περιπτώσεων εμπλέκονταν περίπου 100 ανήλικοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των
κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, παρατηρείται αύξηση στα περιστατικά, που πιθανά να οφείλεται
και στην εντονότερη δραστηριοποίηση του Δήμου, με αποτέλεσμα την ανάδειξη περισσότερων
περιστατικών βίας.
Οι φορέας αναφέρει ότι οι παρεμβάσεις του εξαντλούνται στην αντιμετώπιση περιστατικών, όταν
αυτά προκύπτουν. Η συνεργασία του με τις υπηρεσίες Πρόνοιας του Δήμου κρίνεται ικανοποιητική.
Μάλιστα σε αρκετά από τα περιστατικά, που έχουν εντοπιστεί αρχικά από την «Πρωτοβουλία για
το Παιδί» εν συνεχεία ζητείται η άποψη των υπηρεσιών Πρόνοιας των Δήμων.
Ο φορέας θεωρεί ότι απαιτείται γενικός σχεδιασμός, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες
δράσεις πρόληψης, την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών προστασίας και την αντιμετώπιση άλλων
σημαντικών ζητημάτων που συνδέονται με αυτό (όπως η παραβατικότητα των ανηλίκων).

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Σχολικός εκφοβισμός (Bullying)/Νεανική παραβατικότητα
Σύμφωνα με το φορέα το δεύτερο σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα είναι ο Σχολικός εκφοβισμός
(Bullying) ή η Νεανική παραβατικότητα. Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» αναφέρει αύξηση των
παραβατικών συμπεριφορών από ανήλικους και νέους, ενώ το όριο ηλικίας των νεαρών παραβατών
μειώνεται συνεχώς.
Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» διοργανώνει δράσεις και ημερίδες σε θέματα παιδικής προστασίας,
με στόχο τη χάραξη μίας σταθερής πολιτικής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του
φαινομένου.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Χρήση ουσιών/ εξαρτήσεις
Ο φορέας επικαλούμενος στοιχεία του Δήμου, αναφέρει ότι το έτος 2019

καταγράφησαν

τουλάχιστον 30 περιπτώσεων χρήσης ουσιών από ανήλικους. Το μέγεθος του προβλήματος πιθανόν
να είναι αρκετά μεγαλύτερο δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία από φορείς, όπως το
Κέντρο Πρόληψης, ο ΟΚΑΝΑ και άλλοι.
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Σημειώνεται επίσης ότι στα όρια του Δήμου, έχουν παρατηρηθεί αρκετά σημεία αγοραπωλησίας
εξαρτησιογόνων ουσιών, όπου δραστηριοποιούνται ομάδες (γκέτο), που προωθούν τις ουσίες στον
ευρύτερο πληθυσμό.
Ορισμένες από τις δράσεις του Κέντρου για την αντιμετώπιση του προβλήματος αφορούν:
•

Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

•

Την ορθή και έγκυρη πληροφόρηση.

•

Την πραγματοποίηση βιωματικών σεμιναρίων γονέων, ή βιωματικών ομάδων εφήβων και
νέων.

•

Βιωματικά εργαστήρια για Νηπιαγωγούς, Δάσκαλους και Καθηγητές.

•

Ατομικές συνεδρίες με ωφελούμενους.

•

Παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας σε εργασιακούς Χώρους.

•

Συνεργατικές δράσεις με φορείς, οργανισμούς, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Ο σύλλογος «Πρωτοβουλία για το Παιδί» λειτουργεί τις παρακάτω δομές:
•

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 κακοποίηση (σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική κακοποίηση), παραμέληση, ή είναι
ορφανά). Ο αριθμός ωφελούμενων για το 2019 ήταν 10 παιδιά, ενώ στην φροντίδα τους
απασχολήθηκαν 10 άτομα, μόνιμο προσωπικό, και, 30 εθελοντές.
•

Το Κέντρο ημερήσιας φροντίδας της Βέροιας

Στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας, γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας 6-18 ετών
ανεξαρτήτως φύλου που βρίσκονται σε ανάγκη ή σε κίνδυνο ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζονται οι
οικογένειές τους. Ο αριθμός ωφελούμενων για το 2019 ήταν 210 παιδιά και έφηβοι, ενώ
απασχολήθηκαν 15 άτομα μόνιμο προσωπικό και 69 εθελοντές.
•

Κέντρο Αναφοράς και θεραπείας τραύματος
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Το Κέντρο Αναφοράς 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 2019 ήταν 410 άτομα, ενώ απασχολήθηκαν 39 άτομα μόνιμο
προσωπικό και 232 εθελοντές.

Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του συλλόγου, το συνολικό κόστος λειτουργίας του για το 2019 ανήλθε σε
538.698,66€.

Σημειώνεται

ότι,

πόροι

συνολικής

αξίας

390.188€

αντλήθηκαν

από

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ενώ από άλλες πηγές αντλήθηκαν 184.043,38 €.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του φορέα εστιάζουν:
•

Στην ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση του επιστημονικού και του οικόσιτου
προσωπικού (Εξωτερική Εποπτεία).

•

Στην ενίσχυση της λειτουργίας «Στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης εφήβων και νέων» που
προέρχονται από το Σπίτι της Βεργίνας και από δομές κλειστής φιλοξενίας με κύριο σκοπό
τη σταδιακή αυτονόμηση αυτών των παιδιών, την κοινωνική προσαρμογή και την
επαγγελματική και οικονομική τους υποστήριξη.

•

Στην ίδρυση και λειτουργία Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας για παιδιά και εφήβους που
βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο και χρήζουν βοήθειας και προστασίας.
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•

Στην ανάπτυξη Προγραμμάτων Παρέμβασης και Ενημέρωσης για νέους και ενηλίκους
σχετικά με την παραβατικότητα και την χρήση ουσιών.

•

Στη δημιουργία δωματίου 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.
•

Στη 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.

•

Στη δημιουργία χώρου εκγύμνασης, εκτόνωσης και ενδυνάμωσης σώματος.

ABBAHOUSE Thessaloniki «Το Σπίτι του Πατέρα»

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν από την ΜΚΟ «Το Σπίτι του Πατέρα»
είναι η Έλλειψη Υποδομών και ο Κοινωνικός Αποκλεισμός.
Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες
παρεμβάσεις.

Κοινωνικό πρόβλημα 1 και 2: Έλλειψη Υποδομών και Κοινωνικός Αποκλεισμός
Σύμφωνα με το φορέα, στην περιοχή του Πλαγιαρίου, όπου και εδράζεται η δομή, 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 ο φορέας αναφέρει ότι:
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•

Δεν υπάρχει πεζοδρόμηση σε σημεία της περιοχής, που καθιστά επικίνδυνη τη μετακίνηση
των κατοίκων.

•

Στις πιο απομονωμένες γειτονιές του Πλαγιαριού, παρατηρείται έλλειψη φωταγώγησης,
που καθιστά τη μετακίνηση με τα πόδια επικίνδυνη (σε συνδυασμό με την έλλειψη
πεζοδρόμησης).

•

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.
Ο φορέας, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της κοινότητας υλοποίησε 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 όσο και με άλλες
εθελοντικές ομάδες.

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 2019 το σύνολο των παιδιών που
στεγάστηκαν ήταν 35.
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Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα, για το έτος 2019, το συνολικό κόστος λειτουργίας της δομής
ήταν 332.000,00 €.

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν. Κιλκίς, «ΒηματίΖΩ»
Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν είναι ο Κοινωνικός Αποκλεισμός και
η Έλλειψη Υποδομών.
Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες
παρεμβάσεις.

Κοινωνικά προβλήματα 1 και 2: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Έλλειψη Υποδομών
Ο φορέας αναφέρει ότι το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού έγκειται στην έλλειψη βασικών
υποδομών για χρήση από ΑΜΕΑ στην ευρύτερη Περιφερειακή Ενότητα ΚΙΛΚΙΣ. Συγκεκριμένα, ο
φορέας «ΒηματίΖΩ», αναφέρει κακοτεχνίες στις ράμπες, παράνομη στάθμευση σε ράμπες
πεζοδρομίων, καταστήματα και δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προδιαγραφές πρόσβασης για ΑμεΑ.
Παράλληλα, υπάρχουν ελάχιστοι χώροι στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων, απουσία κατάλληλα
διαμορφωμένων χώρων αναψυχής και διασκέδασης και για παιδιά με Αναπηρίες (π.χ. πάρκα,
παιδικές χαρές).

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Σκοπός του φορέα «ΒηματίΖΩ» είναι τα άτομα με αναπηρία να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο ως
ισότιμα μέλη, να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής τους και να δοθεί ηθική και υλική βοήθεια στους
ίδιους αλλά και στους γονείς και κηδεμόνες τους. Παράλληλα, μέσω της δράσης του υποστηρίζει τα
άτομα με αναπηρία ώστε να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας, εκδίδει έντυπα με σκοπό την
ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινωνικού συνόλου και διοργανώνει ψυχαγωγικές,
καλλιτεχνικές, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις.
Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του φορέα λειτουργούν ο Ξενώνας Βραχείας Φιλοξενίας, οι
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και το Εργαστήριο, κεραμικής κηροπλαστικής, bon-bon και

208

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

σαπωνοποιίας. Το 2019 το σύνολο των ωφελούμενων ήταν 46, ενώ ο αριθμός εργαζομένων ήταν
47.

Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα, για το έτος 2019, το συνολικό κόστος λειτουργίας της δομής
ήταν 806.852,23 €, ενώ τα χρήματα που αντλήθηκαν από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
ανέρχονται σε 183.310,46€.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Προς την κατεύθυνση ανάπτυξης των υπηρεσιών του φορέα θα συνέβαλαν οι καλύτερες υποδομές
(π.χ. μεγαλύτερες εγκαταστάσεις), η διενέργεια σεμιναρίων για την εξέλιξη ή και εξειδίκευση του
προσωπικού στον τομέα της αναπηρίας και τα επιμορφωτικά σεμινάρια γονέων.

Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας '' Τα
Παιδιά της Άνοιξης''

Τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καταγράφηκαν από το φορέα είναι η Έλλειψη
Υποδομών, η Έλλειψη Στέγης και ο Κοινωνικός Αποκλεισμός.
Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες
παρεμβάσεις.

Κοινωνικό πρόβλημα 1: Έλλειψη Υποδομών
Σύμφωνα με το φορέα, η υφιστάμενη δομή «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας
Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ», λόγω της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης, δεν μπορεί να
φιλοξενήσει το σύνολο των ατόμων που έχουν ανάγκη (δυναμικότητα υφιστάμενης δομής 50
άτομα). Υπάρχουν αιτήσεις ωφελούμενων, οι οποίες δε μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω έλλειψης
δυναμικότητας του χώρου.
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Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο φορέας έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό ίδρυσης ενός
νέου Κέντρου. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν, με τον Δήμο Βέροιας να έχει παραχωρήσει το αγροτεμάχιο
στο οποίο προγραμματίζεται η ανέγερση των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων ΚΔΗΦ. Παράλληλα,
ο φορέας αναζήτησε τρόπους χρηματοδότησης του εν λόγω.

Κοινωνικό πρόβλημα 2: Έλλειψη Στέγης
Ο Φορέας αναφέρει ότι στο Νομό Ημαθίας δεν υπάρχει καμία στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης
(ΣΥΔ) και οι ανάγκες των ΑμεΑ και των οικογενειών τους συνεχώς αυξάνονται, καθώς οι γονείς
μεγαλώνουν και υπάρχει ανασφάλεια για το μέλλον των παιδιών τους.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Σύλλογος αναζητά προγράμματα για λειτουργία ή
ανέγερση ΣΥΔ στο Νομό Ημαθίας.

Κοινωνικό πρόβλημα 3: Κοινωνικός Αποκλεισμός
Ο Φορέας αναφέρει ότι στο Νομό Ημαθίας τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η εξομάλυνση των
κοινωνικών ανισοτήτων καθώς υπάρχει περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, τόσο του
κόσμου όσο και των εμπλεκόμενων φορέων. Ωστόσο, ακόμη υπάρχουν δυσκολίες στην πρόσβαση
των ΑμεΑ σε δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά (εργασία, αυτόνομη διαβίωση, υπηρεσίες).
Ο κοινωνικός αποκλεισμός και κυρίως η πρόσβαση των ΑμεΑ σε υπηρεσίες είναι ένα θέμα που
απασχολεί τους εμπλεκόμενους φορείς. Υπάρχει ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των
Δήμων (Βέροιας, Αλεξάνδρειας, Νάουσας) σε θέματα αποδοχής και ενίσχυσης των ΑμεΑ.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Το Κέντρο αποτελεί το μοναδικό προορισμό στο Νομό Ημαθίας για ενήλικα άτομα με αναπηρία με
επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό και υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις, δυναμικότητας
50 ωφελούμενων. Στο ΚΔΗΦ παρέχονται μεταξύ άλλων υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευση, φυσικής
αγωγή, χορού, κοινωνικών θεμάτων, κυκλοφοριακής αγωγής, σεξουαλικής αγωγής, διαχείρισης
χρημάτων, κ.α.
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Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου υλοποιούνται και δράσεις που βοηθούν στην
κοινωνικοποίηση των ωφελούμενων και την περαιτέρω ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. Οι
δράσεις του για το 2019 μεταξύ άλλων είναι:
•

Η διοργάνωση μουσικών και παιδικών παραστάσεων,

•

Η διοργάνωση γιορτών Πάσχα και Χριστουγέννων κ.α.

•

Η συμμετοχή στην ετήσια κατασκηνωτική διοργάνωση της Π.Ο.Σ.Γ.Α.μ.ε.Α. (Πανελλήνια
Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία) αναλαμβάνοντας τη
μεταφορά των ωφελούμενων του κέντρου καθώς και λοιπών εξόδων για εξοπλισμό πρώτης
ανάγκης.

•

Η διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για τους γονείς των ωφελούμενων και για όλους τους
ενδιαφερόμενους για θέματα που αφορούν τα ΑμεΑ.

Το 2019 το σύνολο των ωφελούμενων ήταν 46, ενώ ο αριθμός εργαζομένων ήταν 50.

Πηγές Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα, για το έτος 2019, το σύνολο της χρηματοδότησης της δομής
ήταν 275.501,60€ από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ενώ από άλλες πηγές αντλήθηκαν
248.732.78€ (Νοσήλια ΕΟΠΥΥ, Επιχειρηματικών Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας, Δωρεές ιδιωτών,
πωλήσεις προϊόντων και τόκοι).

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Η πρόταση του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα παιδιά της άνοιξης», εστιάζει στη χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο
«Γεφύρωση του ηλεκτρονικού αποκλεισμού στα Άτομα με Αναπηρία» που θα αφορά την
εκπαίδευση των ωφελούμενων σε θέματα τεχνολογίας, την άμεση πρόσβασή και ενσωμάτωσή τους
στον ψηφιακό κόσμο.
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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.
Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και οι υλοποιούμενες και προτεινόμενες
παρεμβάσεις.

Κοινωνικά προβλήματα 1, 2 και 3: Οικονομική Ανέχεια, Ανεργία και Έλλειψη Στέγης
Σύμφωνα με την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαρίας υπάρχουν πολλές οικογένειες οι
οποίες ζουν σε συνθήκες φτώχειας και οικονομικής ανέχειας και στερούνται βασικά είδη πρώτης
ανάγκης όπως η στέγαση. Για την αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος η Ιερά Μητρόπολη Νέας
Κρήνης και Καλαμαρίας συνεργάζεται με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Συσσίτιο και το
Κοινωνικό Ιατρείο και φαρμακείο του Δήμου προκειμένου να εξυπηρετηθούν βασικές ανάγκες των
ανθρώπων αυτών. Επίσης, υποστηρίζει την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις αποπληρώνει λογαριασμούς νοικοκυριών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες
Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις κατά το έτος
2019:
•

Διανομή πρωινού σε 37 μαθητές.

•

Παροχή συσσιτίου σε 40 άτομα.

•

Παροχή ρουχισμού σε 130 άτομα.

•

Συνεργασία με το Κοινωνικό παντοπωλείο.

•

Συνεργασία με το Κοινωνικό Ιατρείο.

Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις
Οι προτάσεις του φορέα εστιάζουν:
•

Στη δημιουργία επιπλέον δομής φιλοξενίας για να αντιμετωπιστεί τον πρόβλημα των
αστέγων.

•

Στην υλοποίηση προγραμμάτων για την προώθηση της απασχόλησης.
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3. ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3.1. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης ανά άξονα και επενδυτική προτεραιότητα με
χρονικό σημείο αναφοράς 31/12/2019
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).
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».
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3.1.1. 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 και
C(2020)84 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 6/12/2018, 12/12/2018 και 9/01/2020 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 Αναθεώρησης του ΕΠ που έλαβε χώρα στις 12/12/2018
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.
Τέλος, η τελευταία Αναθεώρηση, αφορά αποκλειστικά στην ανακατανομή του αποθεματικού
επίδοσης των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος, όπου απαιτείται. Η εν λόγω
ανακατανομή αφορά στη μεταφορά πόρων από Άξονες Προτεραιότητας που σημείωσαν
καθυστέρηση στην εκπλήρωση των στόχων και οροσήμων τους σε Άξονες «επιτυχημένους», με
τεκμηριωμένες ανάγκες για πρόσθετους πόρους. Στον Πίνακας 15, που ακολουθεί, παρουσιάζεται η
Χρηματοδοτική Κατανομή του ΘΣ 9 όπως έχει διαμορφωθεί μετά την τελευταία Αναθεώρηση του
Προγράμματος.
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Άξονας

Ταμείο

Προτεραιότητας

Κατηγορία

Στήριξη της Ένωσης

Εθνική Συμμετοχή

(σε ευρώ)

(σε ευρώ)

Περιφέρειας

Συνολική

Ποσοστό

Χρηματοδότηση

συγχρηματοδότησης

(σε ευρώ)
ΑΞ09Α

ΕΤΠΑ

Λιγότερο

49.483.938,00

12.370.986,00

61.854.924,00

80%

149.997.410,00

37.499.353,00

187.496.763,00

80%

Αναπτυγμένες
Περιφέρειες
ΑΞ09Β

ΕΚΤ

Λιγότερο
Αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Πίνακας 15. Χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 8 και 9Α, 9Β, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, 2020

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.
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:
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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).

Αναλυτικά:

Ο π/υ του ΑΠ9Α ανέρχεται σε 61.854.924 €. Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται σε
62,9% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης (εφεξής ΣΔΔ) του Άξονα. Το δε ποσοστό ενεργοποίησης
(εντάξεις) προσεγγίζει το 60 % της ΣΔΔ και κρίνεται ικανοποιητικό για το χρονικό σημείο υλοποίησης
του ΕΠ ΠΚΜ. Ο βαθμός συμβασιοποίησης του Άξονα και οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ
ανέρχονται σε 50,5%

και 36,8% αντίστοιχα της ΣΔΔ, ποσοστά που κρίνονται αμφότερα

ικανοποιητικά για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Τα αντίστοιχα ποσοστά έως 31/12/2018
ανέρχονταν σε 90,7%, 94,2%, 62,5% και 41,2% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η μείωση στα ποσοστά
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υλοποίησης του άξονα συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς (έτος 2018) οφείλεται
στη αύξηση του Προϋπολογισμού του άξονα κατά την τελευταία Αναθεώρηση του Προγράμματος
που αφορούσε αποκλειστικά την ανακατανομή του αποθεματικού επίδοσης και ειδικότερα στην
ανακατανομή πόρων από Άξονες Προτεραιότητας που σημείωσαν καθυστέρηση στην εκπλήρωση
των στόχων και οροσήμων τους σε Άξονες «επιτυχημένους», με τεκμηριωμένες ανάγκες για
πρόσθετους πόρους, όπως ο ΑΠ9Α.

Συγκεκριμένα:
•

Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις συνολικής αξίας 38,93 εκατ. €.

•

Έχουν ενταχθεί 21 πράξεις, με π/υ 36,5 εκατ. € (βαθμός ενεργοποίησης 93,8%). Εξ’ αυτών οι
έντεκα (11) αφορούν σε δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υφιστάμενων δομών και
υποδομών υγείας (συνολικής αξίας 32,2 εκατ. €) και οι δέκα (10) σε κοινωνικές υποδομές
(συνολικής αξίας 4,3 εκατ. €) .

•

Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 31,2 εκατ. €.

•

Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 22,7 εκατ. € (βαθμός
απορρόφησης 36,8 %).

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ9Α του ΕΠ ΠΚΜ φαίνεται συνοπτικά στο γράφημα 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.
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Γράφημα 16. Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Α

218

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019
ΑΠ

Ταμείο

Δράση

Εξειδίκευση

%

Προσκλήσεις

%

Εντάξεις

Πλήθος
ΑΞ09Α - Προώθηση
της κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας (ΕΤΠΑ)
ΑΞ09Α

ΕΤΠΑ

9α.1 Επέκταση και
αναβάθμιση
υφιστάμενων δομών
και υποδομών υγείας
9α.2 Κοινωνικές
υποδομές

%

Συμβάσεις

%

Πληρωμές
(Αποδεκτό
Διαχ.)

%

ΔΔ

32.430.000

52,4%

38.930.000

62,9%

21

36.506.826

59,0%

31.211.438

50,5%

22.775.277

36,8%

26.430.000

43,1%

32.930.000

53,7%

11

32.220.626

52,6%

28.052.214

45,8%

21.853.222

35,7%

6.000.000

9,8%

6.000.000

9,8%

10

4.286.201

7,0%

3.159.224

5,2%

922.054

1,5%

Πίνακας 16. Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Α, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 2020
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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, κ.λπ.).
•

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, κ.λπ.) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά
που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

•

Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.
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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.
✓ 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.
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✓ 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.

•

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.
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•

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.
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
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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.
χρονίως πασχόντων ψυχικά ασθενών.

✓ Υποστήριξη υπηρεσιών μείωσης της βλάβης που προκαλούν οι εξαρτήσεις.
✓ Υποστήριξη δομών θεραπείας των εξαρτήσεων.
✓ Υποστήριξη παρεμβάσεων πρόληψης των εξαρτήσεων.

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.
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•

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.λπ.), 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.

•

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
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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.
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.
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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
ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας
Αναλυτικά:

Ο π/υ του ΑΠ9Β ανέρχεται σε 198.677.003 €. Έχει εξειδικευτεί το 106,0 % των διαθέσιμων πόρων
του Άξονα και ο π/υ των προσκλήσεων ανέρχεται στο 85,9% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης. Το
δε ποσοστό ενεργοποίησης του ΑΠ9Β (εντάξεις) ανέρχεται σε 93,6% της ΣΔΔ που κρίνεται ιδιαίτερα
υψηλό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ. Αντίστοιχα, ο βαθμός συμβασιοποίησης του
Άξονα ανέρχεται σε ποσοστό 74,3% και κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός. Οι καταχωρημένες
δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε ποσοστό 51,0%, που κρίνεται ικανοποιητικό για το χρονικό σημείο
υλοποίησης του ΕΠ.

Συγκεκριμένα:
•

Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις συνολικής αξίας 161,1 εκατ. €.

•

Έχουν ενταχθεί 174 πράξεις- έργα, με π/υ 175,6 εκατ. € (βαθμός ενεργοποίησης 93,6%).
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Εξ’ αυτών:
o Δεκατρείς (13) 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 Έξι (6) δράσεις αφορούν στην Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά (Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii).
o Σαράντα (40) δράσεις αφορούν στην Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών (Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii).
o Εκατόν πέντε (105) 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
κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της
οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.
o Δέκα (10) δράσεις αφορούν σε Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων (Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi).
•

Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 139,4 εκατ. €.

•

Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 95,6 εκατ. € (βαθμός απορρόφησης
51 %).

•

Η επενδυτική προτεραιότητα 9v έως και τις 31/12/2019 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 γράφημα και τον πίνακα που
ακολουθούν και κρίνεται ότι μέχρι το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ το οποίο εξετάζεται
(έως 31/12/2019) και με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες, οι
οποίες εμφανίζουν σχετική καθυστέρηση (και στις οποίες γίνεται αναφορά στη συνέχεια στο
πλαίσιο της ενότητας 3.2) συνεισφέρει, όπως θα δούμε και εν συνεχεία, ικανοποιητικά στους
αντίστοιχους στόχους της ΠΕΣΚΕ.
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Γράφημα 17. Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Β
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Πίνακας 17. Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Β
ΑΠ

Ταμείο

ΔΔ

Δράση

%

Προσκλήσεις

%

Εντάξεις

%

Συμβάσεις

%

Πληρωμές
(Αποδεκτό
Διαχ.)

%

Εξειδίκευση
Πλήθος
ΑΞ09Β - Προώθηση
της κοινωνικής
ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας - ΕΚΤ
ΑΞ09Β

ΕΚΤ

187.496.763

62.815.973

ΔΔ

198.677.003

106,0%

161.122.971

85,9%

174

175.570.800

93,6%

139.352.990

74,3%

95.640.912

51,0%

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

49.571.607

78,9%

30.170.928

48,0%

6

55.127.160

87,8%

54.969.188

87,5%

53.735.944

85,5%

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

2.768.320

4,4%

3.300.000

5,3%

1

3.112.699

5,0%

3.112.699

5,0%

2.558.882

4,1%

9i.3 Προώθηση στην
απασχόληση ατόμων

3.000.000

4,8%

3.500.000

5,6%

1

3.024.109

4,8%

3.024.109

4,8%

2.470.564

3,9%
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ΑΠ

Ταμείο

ΔΔ

Δράση

%

Προσκλήσεις

%

Εντάξεις

%

Συμβάσεις

%

Εξειδίκευση
Πλήθος

ΔΔ

Πληρωμές
(Αποδεκτό
Διαχ.)

%

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

700.000

1,1%

700.000

1,1%

1

459.100

0,7%

417.508

0,7%

0

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

5,7%

4.456.105

7,1%

4

4.456.105

7,1%

348.495

0,6%

0

0,0%

9i.6 Κατάρτιση για
ευπαθείς ομάδες
στις περιοχές
παρέμβασης των
Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
άλλων πόλεων της
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας, πλην
της Μητροπολιτικής

678.000

1,1%

30.000

0,0%

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%
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ΑΠ

Ταμείο

ΔΔ

Δράση

%

Προσκλήσεις

%

Εντάξεις

%

Συμβάσεις

%

Πληρωμές
(Αποδεκτό
Διαχ.)

%

Εξειδίκευση
Πλήθος

ΔΔ

Ενότητας
Θεσσαλονίκης

9.005.228

2.550.000

28,3%

2.550.000

28,3%

1

3.421.912

38,0%

1.432.080

15,9%

1.379.957

15,3%

380.000

4,2%

380.000

4,2%

5

377.755

4,2%

0

0,0%

0

0,0%

9ii.3 Επιδότηση
Ενοικίου

2.880.000

32,0%

0

0,0%

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

9iii.1 Συμβουλευτικά
κέντρα και ξενώνες
φιλοξενίας
κακοποιημένων
γυναικών

4.500.000

12,1%

2.725.000

7,3%

7

4.390.048

11,8%

4.282.768

11,5%

2.736.858

7,4%

9iii.2 Εξειδικευμένη
εκπαιδευτική
υποστήριξη για
ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και
ειδικές
εκπαιδευτικές
ανάγκες

10.627.500

28,7%

9.216.800

24,9%

5

9.216.800

24,9%

9.216.792

24,9%

5.688.520

15,3%

9ii.1 Δομές για
αστέγους
9ii.2 Εκμάθηση
ελληνικής γλώσσας
και ανάπτυξη
ψηφιακών
δεξιοτήτων για Ρομά

37.080.968
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ΑΠ

Ταμείο

ΔΔ

Δράση

%

Προσκλήσεις

%

Εντάξεις

%

Συμβάσεις

%

Πληρωμές
(Αποδεκτό
Διαχ.)

%

Εξειδίκευση
Πλήθος

ΔΔ

5.986.081

16,1%

3.475.382

9,4%

4

4.635.738

12,5%

4.635.738

12,5%

4.618.164

12,5%

10.773.000

29,1%

11.000.000

29,7%

10

19.929.600

53,7%

17.827.200

48,1%

9.618.400

25,9%

9iii.5 Καταπολέμηση
των διακρίσεων και
προώθηση της
κοινωνικής ένταξης
για άτομα με
αναπηρίες

1.800.000

4,9%

1.800.000

4,9%

1

1.223.614

3,3%

95.859

0,3%

0

0,0%

9iii.6 Καταπολέμηση
των διακρίσεων και
υποστήριξη της
κοινωνικής ένταξης
ευάλωτων και
ειδικών ομάδων
πληθυσμού

1.000.000

2,7%

1.000.000

2,7%

4

957.383

2,6%

957.383

2,6%

212.863

0,6%

9iii.3 Κέντρα
Δημιουργικής
Απασχόλησης για
παιδιά και εφήβους
με νοητική υστέρηση
ή/και αναπηρίες,
βρεφονηπιακοί
σταθμοί
Ολοκληρωμένης
Φροντίδας
9iii.4 Κέντρα
Διημέρευσηςημερήσιας
φροντίδας ΑμεΑ
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ΑΠ

Ταμείο

ΔΔ

Δράση

%

Προσκλήσεις

%

Εντάξεις

%

Συμβάσεις

%

Εξειδίκευση
Πλήθος

ΔΔ

Πληρωμές
(Αποδεκτό
Διαχ.)

%

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

1,0%

520.500

1,4%

6

389.240

1,0%

309.570

0,8%

132.000

0,4%

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

3,8%

1.497.600

4,0%

3

1.497.600

4,0%

633.600

1,7%

60.000

0,2%

9iii.9 Στέγες
Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης (ΣΥΔ)

9.198.000

24,8%

9.000.000

24,3%

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%
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ΑΠ

Ταμείο

ΔΔ

Δράση

%

Προσκλήσεις

%

Εντάξεις

%

Συμβάσεις

%

Πληρωμές
(Αποδεκτό
Διαχ.)

%

Εξειδίκευση
Πλήθος
66.031.468

ΔΔ

21.500.000

32,6%

8.100.000

12,3%

38

21.759.036

33,0%

7.201.411

10,9%

4.618.408

7,0%

9iv.2 Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών

4.410.000

6,7%

4.410.000

6,7%

20

5.239.863

7,9%

5.122.532

7,8%

2.619.990

4,0%

9iv.3 ΚΗΦΗ

6.000.000

9,1%

1.190.000

1,8%

8

6.270.038

9,5%

5.986.537

9,1%

3.053.865

4,6%

9iv.4 Παρατηρητήριο
Κοινωνικής Ένταξης
της Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας

800.000

1,2%

800.000

1,2%

1

556.800

0,8%

551.800

0,8%

0

0,0%

9iv.5 Ανάπτυξη
υπηρεσιών αγωγής
υγείας και
κοινωνικής πρόνοιας

4.000.000

6,1%

4.000.000

6,1%

1

3.996.693

6,1%

3.688.308

5,6%

619.042

0,9%

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

6.000.000

9,1%

6.000.000

9,1%

4

1.935.143

2,9%

1.935.143

2,9%

271.819

0,4%

9iv.7 Βελτίωση της
πρόσβασης σε
προσιτές, βιώσιμες
και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες
Υγείας και Πρόνοιας
στις περιοχές
παρέμβασης των
Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής

1.063.000

1,6%

1.003.500

1,5%

9

914.904

1,4%

499.750

0,8%

129.828

0,2%

9iv.1 Κέντρα
Κοινότητας
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ΑΠ

Ταμείο

ΔΔ

Δράση

%

Προσκλήσεις

%

Εντάξεις

%

Συμβάσεις

%

Εξειδίκευση
Πλήθος

ΔΔ

Πληρωμές
(Αποδεκτό
Διαχ.)

%

Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
άλλων πόλεων της
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας, πλην
της Μητροπολιτικής
Ενότητας
Θεσσαλονίκης
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

4.973.684

7,5%

4.989.893

7,6%

9

4.989.720

7,6%

583.565

0,9%

7.226

0,0%

9iv.9 Παροχή
Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας στην
Κοινότητα

14.770.000

22,4%

29.540.000

44,7%

6

3.016.398

4,6%

226.564

0,3%

5.370

0,0%

3.407.200

5,2%

3.407.200

5,2%

7

3.186.031

4,8%

1.014.079

1,5%

0

0,0%

9iv.10
Αντιμετώπιση των
εξαρτήσεων
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ΑΠ

Ταμείο

ΔΔ

Δράση

%

Προσκλήσεις

%

Εντάξεις

%

Συμβάσεις

%

Πληρωμές
(Αποδεκτό
Διαχ.)

%

Εξειδίκευση
Πλήθος

5.064.997

ΔΔ

9iv.11 Λειτουργία
Τοπικών Ομάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ)

10.823.794

16,4%

10.823.794

16,4%

2

10.823.794

16,4%

10.823.794

16,4%

1.042.862

1,6%

9iv.12 Προώθηση
των υπηρεσιών
διαπολιτισμικής
μεσολάβησης σε
Κέντρα Κοινότητας/
Κέντρα Ένταξης
Μεταναστών της
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας

590.000

0,9%

590.000

0,9%

0

0

0,0%

0

0,0%

0

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

25,6%

0

0,0%

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

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

3.770.000

74,4%

0

0,0%

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%
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ΑΠ

Ταμείο

ΔΔ

Δράση

%

Προσκλήσεις

%

Εντάξεις

%

Συμβάσεις

%

Εξειδίκευση
Πλήθος
7.498.129

ΔΔ

Πληρωμές
(Αποδεκτό
Διαχ.)

%

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

456.517

6,1%

456.517

6,1%

8

456.517

6,1%

456.517

6,1%

60.350

0,8%

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

8,6%

135.000

1,8%

1

135.000

1,8%

0

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

2,9%

0

0,0%

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

9vi.4 Δράσεις ΕΚΤ
για την εγκεκριμένη
περιοχή εφαρμογής

458.352

6,1%

268.352

3,6%

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%
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ΑΠ

Ταμείο

ΔΔ

Δράση

%

Προσκλήσεις

%

Εντάξεις

%

Συμβάσεις

%

Εξειδίκευση
Πλήθος

ΔΔ

Πληρωμές
(Αποδεκτό
Διαχ.)

%

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

383.783

5,1%

0

0,0%

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

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

276.043

3,7%

86.400

1,2%

1

72.000

1,0%

0

0,0%

0

0,0%

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

306.174

4,1%

0

0,0%

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

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

248.957

3,3%

0

0,0%

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

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

511.609

6,8%

0

0,0%

0

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Πηγή: ΟΠΣ, ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 2020.

239

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

Έργα και δράσεις κοινωνικής πολιτικής στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονία

Πίνακας 18. Βελτίωση Υποδομών Υγείας

Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας
Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1. 5000616

Επέκταση αναδιαρρύθμιση
Γενικού Νοσοκομείου
Βέροιας προμήθεια και
εγκατάσταση ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισμού
Φάση Β

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Υποδομές στον
τομέα της
υγείας

9.351.283,05

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

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Υποδομές στον
τομέα της
υγείας

16.223.942,55

3. 5008017

Προμήθεια 15
ασθενοφόρων 4Χ2 για τις
ανάγκες του ΕΚΑΒ στην
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΜΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Υποδομές στον
τομέα της
υγείας

1.023.000,00

4. 5023628

Προμήθεια
ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες
των ΓΝΘ Γ Παπανικολάου
και Γ Γεννηματάς Ο Άγιος
Δημήτριος

3η
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υποδομές στον
τομέα της
υγείας

2.550.000,00

5. 5027323

Προμήθεια και
εγκατάσταση τεσσάρων 4
Ακτινολογικών
μηχανημάτων και ενός 1
Συστήματος ψηφιοποίησης

4η
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Υποδομές στον
τομέα της
υγείας

262.000,00
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εικόνων σε Κέντρα Υγείας
της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ

6. 5027405

Προμήθεια
ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού για το Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΝΓΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

Υποδομές στον
τομέα της
υγείας

153.000,00

7. 5027408

Προμήθεια και
εγκατάσταση
ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού στα
χειρουργεία και στην
κεντρική αποστείρωση στο
ΑΝΘ Θεαγένειο

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ)

Υποδομές στον
τομέα της
υγείας

480.000,00

8. 5028229

Προμήθεια
ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού για το Γενικό
Νοσοκομείο Κιλκίς και το
Γενικό Νοσοκομείο ΓΝΚΥ
Γουμένισσας

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΙΛΚΙΣ

Υποδομές στον
τομέα της
υγείας

266.700,00

9. 5028273

Προμήθεια
ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού Γενικού
Νοσοκομείου Σερρών

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΕΡΡΩΝ

Υποδομές στον
τομέα της
υγείας

445.500,00

10. 5028307

Προμήθεια
Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισμού για τις ανάγκες
του ΓΝΘ Ιπποκρατείου

ΓΕΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣ/ΚΗΣ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

Υποδομές στον
τομέα της
υγείας

870.000,00

11. 5050796

Προμήθεια και
εγκατάσταση ενός 1
ψηφιακού αγγειογραφικού
συγκροτήματος ενός
επιπέδου στο
ακτινοδιαγνωστικό τμήμα
του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ
Υποδομές στον
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
τομέα της
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
υγείας
"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

595.200,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Πίνακας 19. Βελτίωση Κοινωνικών Υποδομών
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Α/
Α

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Τομέας
Παρέμβασης

Προϋπολογισμό
ς
(σε ευρώ)

1. 500796
3

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

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

Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν
στην
περιφερειακή
και τοπική
ανάπτυξη

148.592,00

2. 500798
2

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

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ
ΚΙΛΚΙΣ

Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν
στην
περιφερειακή
και τοπική
ανάπτυξη

144.442,00

3. 500801
9

Κοινωνική υποδομή διανομής
βασικής υλικής συνδρομής σε
ευάλωτες ομάδες

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν
στην
περιφερειακή
και τοπική
ανάπτυξη

42.890,00

4. 500806
2

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

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

Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν
στην
περιφερειακή
και τοπική
ανάπτυξη

204.763,00

5. 500808
5

Προμήθεια 4 οχημάτων
εξυπηρέτησης ΑμεΑ

ΔΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν
στην
περιφερειακή
και τοπική
ανάπτυξη

319.920,00

6. 500810
8

Αξιοποίηση δημοτικού
κληροδοτήματος Σελεμενάκη Δ με

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν
στην

370.250,00
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Α/
Α

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Τομέας
Παρέμβασης

Προϋπολογισμό
ς
(σε ευρώ)

τη δημιουργία ΚΗΦΗ Δήμου Νέας
Προποντίδας

περιφερειακή
και τοπική
ανάπτυξη

7. 500815
6

Προμήθεια Εξοπλισμού για την
αναβάθμιση του Κέντρου
Μέριμνας ΑμεΑ Βέροιας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν
στην
περιφερειακή
και τοπική
ανάπτυξη

24.459,98

8. 500815
9

Προμήθεια απαιτούμενου
εξοπλισμού για την ίδρυση και
ενίσχυση Κέντρων Διημέρευσης
Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρία ΚΔΗΦ Σύλλογος
Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
"ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ"

Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν
στην
περιφερειακή
και τοπική
ανάπτυξη

355.354,00

9. 500894
8

Ανέγερση μονάδας φροντίδας
ηλικιωμένων με υπόγειους
βοηθητικούς χώρους για
λογαριασμό της Φροντίδα
Παπαγεωργίου Στέγη φροντίδας
ατόμων τρίτης ηλικίας ΜΚ της
Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως
Σταυρουπόλεως

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Π.Κ.Μ.)

Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν
στην
περιφερειακή
και τοπική
ανάπτυξη

5.286.040,00

Παρεμβάσεις στον τομέα των
κοινωνικών υποδομών ΑμεΑ
ηλικιωμένοι για τη Δημοτική
Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου
Κατερίνης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Άλλες κοινωνικές
υποδομές που
συμβάλλουν
στην
περιφερειακή
και τοπική
ανάπτυξη

177.650,00

10. 500896
4

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Πίνακας 20. Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας
Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1. 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
συμμετοχής και τη
βελτίωση της
απασχολησιμότητας

23.400.368,10

2. 5001784 Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής για το
σχολικό έτος 2016- 2017

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

27.600.350,00

3. 5008894 Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής έτους
2017-2018

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

26.510.906,86

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

26.840.000,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Πίνακας 21. Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης
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Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας
Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1.

5010656

Προώθηση στην
απασχόληση ατόμων
ευπαθών κοινωνικών
ομάδων

Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων
Ελλάδος

Ενεργητική ένταξη,
3.024.108,50
μεταξύ άλλων και
με σκοπό την
προώθηση των
ίσων ευκαιριών και
της δραστήριας
συμμετοχής και τη
βελτίωση της
απασχολησιμότητας

2.

5011435

Ανάπτυξη των
επαγγελματικών προσόντων
μακροχρόνια ανέργων με
χαμηλά εκπαιδευτικά
προσόντα

Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων
Ελλάδος

Ενεργητική ένταξη,
3.112.698,75
μεταξύ άλλων και
με σκοπό την
προώθηση των
ίσων ευκαιριών και
της δραστήριας
συμμετοχής και τη
βελτίωση της
απασχολησιμότητας

3.

5010638

Περιφερειακός Μηχανισμός
διάγνωσης των αναγκών της
αγοράς εργασίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Π.Κ.Μ.)

Ενεργητική ένταξη,
459.100,00
μεταξύ άλλων και
με σκοπό την
προώθηση των
ίσων ευκαιριών και
της δραστήριας
συμμετοχής και τη
βελτίωση της
απασχολησιμότητας

4.

5032859

Αναβάθμιση προσόντων για
μακροχρόνια ανέργους της
Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης σε
ειδικότητες του
ξενοδοχειακού κλάδου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

Ενεργητική ένταξη,
1.348.575,00
μεταξύ άλλων και
με σκοπό την
προώθηση των
ίσων ευκαιριών και
της δραστήριας
συμμετοχής και τη
βελτίωση της
απασχολησιμότητας
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Α/Α

MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Τομέας
Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

5033700

Συνδυασμένη παρέμβαση
αναβάθμισης
επαγγελματικών προσόντων
για μακροχρόνια ανέργους
επιστήμονες για την
ενίσχυση της καινοτομίας
και της εξωστρέφειας των
ΜΜΕ στις περιοχές
παρέμβασης της
Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ
Θεσσαλονίκης

5033733

Δράσεις επανακατάρτισης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
και επαγγελματικής ένταξης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
σε βιώσιμους τομείς της
ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Β.Ε.)
μεταποίησης των υπηρεσιών
και του τουρισμού για
μακροχρόνια ανέργους στην
περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης
Θεσσαλονίκης

Ενεργητική ένταξη,
970.530,00
μεταξύ άλλων και
με σκοπό την
προώθηση των
ίσων ευκαιριών και
της δραστήριας
συμμετοχής και τη
βελτίωση της
απασχολησιμότητας

5033816

Αναβάθμιση των προσόντων
και κτήση νέων δεξιοτήτων
ανέργων επιστημόνων
πολυτεχνικών και
τεχνολογικών σχολών και
σχολών πληροφορικής
στους τομείς των ΤΠΕ της
Ποιότητας των Τεχνικών
Έργων στη ΣΒΑΑ της
Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης

Ενεργητική ένταξη,
1.024.260,00
μεταξύ άλλων και
με σκοπό την
προώθηση των
ίσων ευκαιριών και
της δραστήριας
συμμετοχής και τη
βελτίωση της
απασχολησιμότητας

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ενεργητική ένταξη,
1.112.740,00
μεταξύ άλλων και
με σκοπό την
προώθηση των
ίσων ευκαιριών και
της δραστήριας
συμμετοχής και τη
βελτίωση της
απασχολησιμότητας

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Πίνακας 22. Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά
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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

Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά

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

99.475,00

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

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) 2020

Πίνακας 23. Δομές Αστέγων που υποστηρίζονται

Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1. 5001616

Δομές Αστέγων Δήμου
Θεσσαλονίκης

Δήμος
Θεσσαλονίκης

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση των
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά

1.432.080€
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Πίνακας 24. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία

Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1. 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

1.223.614,09 €

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Πίνακας 25. 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 Εθνικό Κέντρο
γυναίκες
θύματα βίας - Κοινωνικής
Ξενώνας φιλοξενίας ΕΚΚΑ Αλληλεγγύης
Θεσσαλονίκης

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

639.000,00

4. 5000619

Λειτουργία Δομών και
Υπηρεσιών της Δημόσιας
Διοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων

593.400,00

Κ.Ε.Θ.Ι
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

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

και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

895.993,40

Λειτουργία
δομών
και Δήμος Κατερίνης
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

444.400,00

7. 5000855

Λειτουργία
Κέντρου Δήμος Βέροιας
Συμβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας στο
Δήμο 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

Εταιρεία
Σπαστικών
Βορείου Ελλάδος

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

1.440.000,00

9. 5001512

Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο
Ειδικής Αγωγής για την
Υλοποίηση του Έργου ΚΔΗΦ
Κέντρο Ειδικής Αγωγής

Κέντρο Ειδικής
Αγωγής

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

2.160.000,00

Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος
Γονέων Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν
Κιλκίς Βηματίζω για την
υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ
Σύλλογος
Γονέων
και

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

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

432.000,00

10. 5001582

Δήμος
Θεσσαλονίκης
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

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

Φιλανθρωπικό
Σωματείο
«Σύλλογος
Μέριμνας
Παιδιού
Κατερίνης»

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

1.728.000,00

12. 5001646

Επιχορήγηση του ΝΠ
Έμπνευση Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία για
την Υλοποίηση του Έργου
ΚΔΗΦ Έμπνευση Αστική μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία

Έμπνευση Αστική
μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

864.000,00

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

Φιλανθρωπικός
μη κερδοσκοπικός
σύλλογος γονέων
& κηδεμόνων
ΑΜΕΑ Ημαθίας

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

864.000,00

14. 5001691

Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο
Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ
Κιλκίς για την υλοποίηση του
έργου ΚΔΗΦ ΑΜΚΕ Κέντρο
Κοινωνικής Στήριξης

Κέντρο
Κοινωνικής
Στήριξης ΑμεΑ
Κιλκίς

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

1.036.800,00

15. 5001732

Επιχορήγηση του ΝΠ ΣΥΖΩΗ
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων
και Φίλων Ατομένων με
Διαταραχές
Όρασης
και
Πρόσθετες Αναπηρίες για την
υλοποίηση του Έργου ΚΔΗΦ
Συζωή

Συζωή Σύλλογος
Γονέων
Κηδεμόνων &
Φίλων ατόμων με
διαταραχές
όρασης

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

432.000,00
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16. 5001739

Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο
Αποκατάστασης Κοινωνικής
Στήριξης και Δημιουργικής
Απασχόλησης ΑμεΑ Ο Σωτήρ
για την υλοποίηση του έργου
ΚΔΗΦ Ο Σωτήρ 3.

Κέντρο
αποκατάστασης
κοινωνικής
στήριξης &
δημιουργικής
απασχ/σης ΑμεΑ
«Ο Σωτήρ»

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

720.000,00

17. 5001745

Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο
Ημερήσιας Φροντίδας
Διημέρευσης Εκπαίδευσης
Κατάρτισης και
Αποκατάστασης ΑμεΑ Η Ζωή
για την υλοποίηση του έργου
ΚΔΗΦ Η Ζωή

Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας
Διημέρευσης
Εκπ/σης
Κατάρτισης &
Αποκατάστασης
ΑμεΑ (Η Ζωή)

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

288.000,00

18. 5033499

Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης των ΑμεΑ και
ευαισθητοποίηση σε θέματα
ΑμεΑ και εθελοντισμού

Φιλανθρωπικό
Σωματείο «
Σύλλογος
Μέριμνας
Παιδιού
Κατερίνης»

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

20. 5041413

Επιχορήγηση του ΝΠ
Σύλλογος Συνδρόμου Down
Ελλάδος για την υλοποίηση
του έργου ΚΔΗΦ

Σύλλογος
Συνδρόμου Down
Ελλάδος

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

864.000

21. 5041722

Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο
Αποκατάστασης Κοινωνικής
Στήριξης και Δημιουργικής
Απασχόλησης ΑΜΕΑ Ο Σωτήρ
για την υλοποίηση του έργου
ΚΔΗΦ ΣΩΤΗΡ 1

Κέντρο
Αποκατάστασης
Κοινωνικής
Στήριξης &
Δημιουργικής

Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων
και προώθηση των
ίσων ευκαιριών

345.600
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Απασχ/σης ΑΜΕΑ
«Ο ΣΩΤΗΡ»
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Πίνακας 26. 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

Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης
Α.Ε.

Καταπολέμηση
κάθε μορφής
διακρίσεων και
προώθηση των
ίσων ευκαιριών

1.214.259,90

2. 5001785

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

Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης
Α.Ε.

Καταπολέμηση
κάθε μορφής
διακρίσεων και
προώθηση των
ίσων ευκαιριών

1.392.444,00

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

4. 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

5. 5047027

Εναρμόνιση οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής για
το σχολικό έτος 2019-2020
ΑΜΕΑ

Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης
Α.Ε.

Καταπολέμηση
κάθε μορφής
διακρίσεων και
προώθηση των
ίσων ευκαιριών

1.562.609,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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Πίνακας 27. 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

Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ
ΥΠΠΕΘ,
Τομέας
Παιδείας

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 20162017

Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ
ΥΠΠΕΘ,
Τομέας
Παιδείας

Καταπολέμηση
κάθε μορφής
διακρίσεων και
προώθηση των
ίσων ευκαιριών

1.543.750,00

3. 5008901

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική
υποστήριξη για την ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες σχολικό έτος 20172018

Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ
ΥΠΠΕΘ,
Τομέας
Παιδείας

Καταπολέμηση
κάθε μορφής
διακρίσεων και
προώθηση των
ίσων ευκαιριών

2.313.750,00

4. 5030593

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

Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ
ΥΠΠΕΘ,
Τομέας
Παιδείας

Καταπολέμηση
κάθε μορφής
διακρίσεων και
προώθηση των
ίσων ευκαιριών

2.179.300,00

5. 5047097

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική
υποστήριξη για την ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες σχολικό έτος 20192020

Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ
ΥΠΠΕΘ,
Τομέας
Παιδείας

Καταπολέμηση
κάθε μορφής
διακρίσεων και
προώθηση των
ίσων ευκαιριών

2.180.000,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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Πίνακας 28. Υποστηριζόμενες Δομές, 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

237.390,66
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Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

4.

5001366

5.

6.

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

Δήμος
Καλαμαριάς

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

341.640,00

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

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
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7.

5001411 Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών Κοινωνικό
Παντοπωλείο Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου
Κορδελιού Ευόσμου

Δήμος Κορδελιού - Ενίσχυση της
Ευόσμου
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,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

107.640,00

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
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

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

341.640,00

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

11.

5001640 Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών Κοινωνικό
Παντοπωλείο Παροχή
Συσσιτίου Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου
Νεάπολης Συκεών

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

397.800,00
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

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
Φαρμακείο 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

234.000,00

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
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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

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

234.000,00
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

της υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

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

234.000,00
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Πίνακας 29. Υποστηριζόμενες Δομές, Κέντρα Κοινότητας

Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1.

5001389 Κέντρο Κοινότητας 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

172.800,00

2.

5001535 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Νέας Ζίχνης

Δήμος Νέας Ζίχνης

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

112.320,00

3.

5001675 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Αμπελοκήπων Μενεμένης
με Παράρτημα ΡΟΜΑ

Δήμος
Αμπελοκήπων
Μενεμένης

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής

459.869,18
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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
4.

5001949 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Βόλβης

Δήμος Βόλβης

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

112.320,00

5.

5001963 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Δήμος Ηρωικής
Πόλεως Νάουσας

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

112.320,00

6.

5002007 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Κορδελιού Ευόσμου με
παράρτημα ΚΕΜ

Δήμος Κορδελιού
Ευόσμου

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

393.120,00
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
7.

5002052 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Παύλου Μελά με
Παράρτημα ΡΟΜΑ

Δήμος Παύλου
Μελά

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

172.800,00

8.

5002223 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Σερρών με παράρτημα
ΡΟΜΑ

Δήμος Σερρών

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

406.080,00

9.

5002242 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Δέλτα με Παράρτημα ΡΟΜΑ

Διαδημοτική
Επιχείρηση
Δυτικής Υπαίθρου
Θες/κης
«Νεφέλη»

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

457.920,00

5002428 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Καλαμαριάς

Δήμος
Καλαμαριάς

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής

172.800,00

10.
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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
11.

5002477 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Σιντικής

Δήμος Σιντικής

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

112.320,00

12.

5002572 Κέντρο Κοινότητας 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

177.120,00

13.

5002672 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Κασσάνδρας

Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου
Κασσάνδρας

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

112.320,00
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
14.

5002722 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Θεσσαλονίκης με
παράρτημα ΚΕΜ

Δήμος
Θεσσαλονίκης

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

652.960,00

15.

5002797 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Νεάπολης Συκεών

Δήμος Νεάπολης Συκέων

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

168.480,00

16.

5002815 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Βισαλτίας

Δήμος Βισαλτίας

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

112.320,00

17.

5002846 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Χαλκηδόνος

Διαδημοτική
Επιχείρηση
Δυτικής Υπαίθρου

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής

112.320,00
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

Θες/κης
«Νεφέλη»

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

18.

5002873 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη

Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη

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

172.800,00

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

112.320,00

20.

5002919 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Κιλκίς

Δήμος Κιλκίς

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

172.800,00
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
21.

5003258 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Σκύδρας

Δήμος Σκύδρας

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

112.320,00

22.

5003267 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Πύδνας Κολινδρού

Δήμος Πύδνας
Κολινδρού

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

112.320,00

23.

5003369 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Κατερίνης με παράρτημα
ΡΟΜΑ

Δημοτική
Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου
Κατερίνης

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

434.169,07

24.

5003445 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Αλμωπίας

Δήμος Αλμωπίας

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής

112.320,00
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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
25.

5003527 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Πέλλας

Δήμος Πέλλας

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

172.800,00

26.

5003543 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Αλεξάνδρειας με
παράρτημα ΡΟΜΑ

Δήμος
Αλεξάνδρειας

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

410.572,80

27.

5003579 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν
Προποντίδας

Δήμος Νέας
Προποντίδας

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

112.320,00
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
28.

5003648 Κέντρο Κοινότητας 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

172.800,00

29.

5003673 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Πολυγύρου

Δήμος Πολυγύρου

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

112.320,00

30.

5003677 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Σιθωνίας

Δήμος Σιθωνίας

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

112.320,00

31.

5003736 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Αμφίπολης

Δίκτυο Ελληνικών
πόλεων για την
ανάπτυξη

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής

112.320,00
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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
32.

5003739 Κέντρο Κοινότητας 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

172.800,00

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

112.320,00

34.

5003782 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Έδεσσας

Δήμος Έδεσσας

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

112.320,00
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
35.

5004043 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Ηράκλειας

Δήμος Ηράκλειας

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

112.320,00

36.

5004103 Κέντρο Κοινότητας 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

112.320,00

37.

5004345 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Εμμανουήλ Παππά

Δήμος Εμμανουήλ
Παππά

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

112.320,00

38.

5006100 Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Δίου Ολύμπου

Δήμος Δίου
Ολύμπου

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής

112.320,00
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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
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Πίνακας 30. Υποστηριζόμενες Δομές, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1.

5001497 Κέντρo Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Δήμου Κατερίνης

Δημοτική
Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου
Κατερίνης

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

284.136,02

2.

5001544 Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Δήμου Αμπελοκήπων
Μενεμένης

Κοινωφελής
Δημοτική
Επιχείρηση Δήμου
Αμπελοκήπων
Μενεμένης

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

252.929,20
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

3.

5001753 Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Δήμου Έδεσσας

Δημοτική
Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου
Έδεσσας

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

253.214,44

4.

5002027 Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Δήμου Νάουσας

Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και
Αλληλεγγύης Δήμου
Νάουσας

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

242.743,45

5.

5002069 Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Δήμου Βέροιας

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

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

231.566,40

6.

5002134 Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Δήμου Παύλου Μελά

Δημοτική
Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου
Παύλου Μελά ΙΡΙΣ

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής

513.226,70
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
7.

5002217 Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Δήμου Νεάπολης Συκεών

Κοινωφελής
Επιχείρηση
Υπηρεσιών
Νεάπολης – Συκέων

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

920.576,03

8.

5002227 Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Δήμου Θεσσαλονίκης

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

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

254.346,22

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Πίνακας 31. Υποστηριζόμενες Δομές, Λοιπές Δομές
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1.

5029302 Επέκταση διεύρυνση και
αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών από
το Κέντρο Ημερησίας
Φροντίδας παιδιών σε
κίνδυνο Βέροιας

Πρωτοβουλία για
το παιδί

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

357.785,17

2.

5029402 Επέκταση διεύρυνση και
αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών
μακράς φιλοξενίας παιδιών
σε κίνδυνο από το Σπίτι της
Βεργίνας

Πρωτοβουλία για
το παιδί

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

436.424,69

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

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

175.071,24

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

965.862,00
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Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
5.

5035311 Λειτουργία Τοπικών Ομάδων
Υγείας ΤΟΜΥ 4ης ΥΠΕ στην
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείο
Υγείας

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

9.605.000,00

6.

5037986 Παροχή γευμάτων σε
απόρους κατοίκους της
Έδεσσας

Δήμος Έδεσσας

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

94.000

7.

5041464 Πρόγραμμα Κοινωνικής
Ένταξης με έδρα τη
Θεσσαλονίκη

Κέντρο Θεραπείας
Εξαρτημένων
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

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

219.199,2
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

8.

5041485 Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης
με Υπηρεσίες Κινητής
Μονάδας με έδρα τη
Θεσσαλονίκη

Κέντρο Θεραπείας
Εξαρτημένων
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

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

504.720

9.

5041522 Μονάδα για άτομα με
ψυχιατρική συννοσηρότητα
με έδρα στη Θεσσαλονίκη

ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)

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

320.160

10.

5041602 Διεύρυνση των
Δήμος Καλαμαριάς
προσφερόμενων υπηρεσιών
του συμβουλευτικού σταθμού
άνοιας του δημοτικού
ιατρείου και των ΚΑΠΗ προς
ευάλωτες ομάδες του Δήμου
Καλαμαριάς

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

443.620,8

11.

5041635 Υποστήριξη της
απασχολησιμότητας
απεξαρτημένων ατόμων

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής

219.045,8

Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης Γ.
Παπανικολάου
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

περίθαλψης και των
κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
12.

5041652 Οικογενειακή φροντίδα
δεκαέξι 16 ανήλικων
κακοποιημένων παιδιών και
προετοιμασία/ εκπαίδευση
ανάδοχων οικογενειών

Ελληνικό Παιδικό
Χωρίο

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

589.680,00

13.

5041719 Ενίσχυση λειτουργίας του
ιδρύματος Μέλισσα και
υποστήριξη του συστήματος
απομάκρυνσης των παιδιών
από το οικογενειακό τους
περιβάλλον

Ορφανοτροφείο
Θηλέων
Θεσσαλονίκης «Η
Μέλισσα»

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

275.925,6

14.

5041758 Πρόγραμμα παρέμβασης για
έφηβους και νέους με
προβληματική χρήση νόμιμων
και παράνομων ουσιών και
εξαρτητικών συμπεριφορών

Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης Γ.
Παπανικολάου

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

519.573,52

15.

5041766 Στελέχωση των Δημοτικών
Ιατρείων του Δήμου

Δήμος
Θεσσαλονίκης

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε

672.840,00
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

Θεσσαλονίκης με ιατρικό
διοικητικό και βοηθητικό
προσωπικό

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

16.

5041774

Δομή Υποστήριξης Παιδιού και
Οικογένειας Δήμου Παύλου Μελά
Παιδική Ομπρέλα

Δήμος Παύλου
Μελά

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

496.195,2

17.

5041775

Ενίσχυση του δικτύου δομών και
υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων στο
μητροπολιτικό δήμο Θεσσαλονίκης.

Οργανισμός κατά των
ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

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

673.920,00

18.

5041784

Ενίσχυση και βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών του
κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του
Κόσμου στη Θεσσαλονίκη

Γιατροί του Κόσμου
Ελληνική Αντιπροσωπεία

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

583.564,68
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
19.

5041827

Δημοτικά Ιατρεία για ευπαθείς ομάδες
του Δήμου Νεάπολης Συκεών

Δημοτικό Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης
Νεάπολης-Συκέων

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

734.400,00

20.

5042924

Δημιουργία χαρτών ευπαθών
κοινωνικών ομάδων κοινωνικό GIS
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

30.000,00

21.

5042948

Επιχορήγηση για τη βελτίωση της
πρόσβασης σε προσιτές βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας
και Πρόνοιας στην περιοχή
παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης
των Γιαννιτσών Δράσεις για υγιή
γήρανση

Ελληνική Εταιρεία Νόσου
Alzheimer & Συγγενών
Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ)
(ΘΕΣ/ΚΗ)

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

11.097,00

22.

5043163

Ενίσχυση δομών που παρέχουν
υπηρεσίες πρόνοιας σε ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού με έμφαση στα
παιδιά.

Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Πολιτισμού
Ανάπτυξης Πέλλας

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής

53.000,00
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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
23.

5044768

Οικοτροφείο για πάσχοντες από άνοια
τελικού σταδίου στο Νομό
Θεσσαλονίκης

Ελληνική Εταιρεία Νόσου
Alzheimer & Συγγενών
Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ)
(ΘΕΣ/ΚΗ)

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

1.338.279,34

24.

5044869

Υποστηρικτικές δράσεις για την
βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας σε
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ενίσχυση
των παρεχόμενων υπηρεσιών σε
εγκαταλειμμένα παιδιά του Ιδρύματος
Παιδικής Προστασίας Γιαννιτσών
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ

Εκκλησιαστικό Ίδρυμα
Παιδικής Προστασίας
«Παναγία Η Οδηγήτρια»

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

98.300,00

25.

5045167

Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων

Οργανισμός κατά των
ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

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

1.477.164,00
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
26.

5045463

Μονάδα απεξάρτησης από το αλκοόλ
και τις νόμιμες εξαρτήσεις
Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για
τις Νόμιμες Εξαρτήσεις

Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης Γ.
Παπανικολάου

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

673.920,00

27.

5045643

Πρόγραμμα διασύνδεσης Ιατρείου
Μνήμης και Νοητικών λειτουργιών του
ΓΝΘ Παπαγεωργίου με δομές
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης
«Παπαγεωργίου»

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

226.944,16

28.

5045650

Οικοτροφείο για δεκαπέντε 15 ενήλικα
άτομα χρονίως πάσχοντα από
διαταραχές αυτιστικού φάσματος με
χαμηλή λειτουργικότητα ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ
της ΕΕΠΑΑ

Ελληνική Εταιρία
Προστασίας Αυτιστικών
Ατόμων (ΕΕΠΑΑ)

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

128.890,90

29.

5045687

Κατ’ οίκον ψυχιατρική νοσηλεία στον
Δυτικό Τομέα Θεσσαλονίκης

Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης Γ.
Παπανικολάου

Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
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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
30.

5045711

Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
στην Κοινότητα

Εταιρεία Έρευνας
Εκπαίδευσης και
Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης
«Σύνθεση»

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

185.340,07

31.

5047756

Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης
Ενίσχυση της υπάρχουσας Δομής

Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης Γ.
Παπανικολάου

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

125.995,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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Πίνακας 32. Υποστηριζόμενες Δομές, Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης
Ηλικιωμένων

Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1.

5010636 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

4.000.000,00

2.

5045308 Διασύνδεση Κέντρων Ημέρας
για Πάσχοντες από Άνοια
Alzheimer με Μονάδες των
ΟΤΑ ΚΑΠΗΚΗΦΗ

Ελληνική Εταιρεία
Νόσου Alzheimer &
Συγγενών
Διαταραχών
(ΕΕΝΑΣΔ) (ΘΕΣ/ΚΗ)

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

101.392,41

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Πίνακας 33. Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)

Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1.

5035307 Λειτουργία Τοπικών Ομάδων
Υγείας ΤΟΜΥ 3ης ΥΠΕ στην
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείου
Υγείας
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Ενίσχυση της
πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της υγειονομικής
περίθαλψης και των

14.650.000,00
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
2.

5035311 Λειτουργία Τοπικών Ομάδων
Υγείας ΤΟΜΥ 4ης ΥΠΕ στην
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείο
Υγείας

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

9.605.000,00

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Πίνακας 34. Υποστηριζόμενες Δομές, ΤΑΠΤΟΚ

Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

1. 5029545

Κάλυψη λειτουργικών
εξόδων του ΕΦ ΟΤΔ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για τις δράσεις
ΕΚΤ στην εγκεκριμένη
περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ
ΠΑΑ ΕΠΑΛΘ των Δήμων
Λαγκαδά Βόλβης κ.λπ.

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

Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

96.234,78

2. 5029572

Κάλυψη λειτουργικών
εξόδων του ΕΦ ΟΤΔ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Αναπτυξιακή
Νομού
Θεσσαλονίκης Α.Ε.
– Αναπτυξιακή

Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

32.550,00
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για τις δράσεις
ΕΚΤ στην εγκεκριμένη
περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ
ΠΑΑ ΕΠΑΛΘ του Δ
Χαλκηδόνος και τμήματος
του Δ Δέλτα

Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ

3. 5029785

Κάλυψη λειτουργικών
εξόδων ΕΦΟΤΔ Πιερική
Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ για τις
δράσεις ΕΚΤ για την
εγκεκριμένη περιοχή
εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ
στην Πιερία

Πιερική
Αναπτυξιακή Α.Ε.
Ο.Τ.Α.

Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

45.926,08

4. 5029991

Κάλυψη λειτουργικών
εξόδων ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΗΜΑ ΑΕ
για τις δράσεις ΕΚΤ στην
εγκεκριμένη περιοχή
εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ
Ημαθίας

Αναπτυξιακή
Νομού Ημαθίας
Ανώνυμη
Αναπτυξιακή
Εταιρία Ο.Τ.Α.

Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

41.406,52

5. 5030265

Κάλυψη λειτουργικών
εξόδων ΕΦΟΤΔ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΕ για τις δράσεις ΕΚΤ στις
εγκεκριμένες περιοχές
εφαρμογής ΤΟΠΤΟΚ ΠΑΑ
ΕΠΑλΘ

Αναπτυξιακή
Χαλκιδικής Α.Ε.
Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρία
ΟΤΑ

Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

68.747,90

6. 5030282

Κάλυψη λειτουργικών
εξόδων ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΠΕ ΑΕ για
τις δράσεις ΕΚΤ στις
εγκεκριμένες περιοχές
εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ
ΕΠΑΛΘ της Πέλλας

Αναπτυξιακή
Πέλλας
Αναπτυξιακή Α.Ε.
ΟΤΑ

Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

60.836,07

7. 5030414

Κάλυψη λειτουργικών
εξόδων ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΚΙ ΑΕ για
τις δράσεις ΕΚΤ στην
εγκεκριμένη περιοχή
εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ
ΕΠΑΛΘ της ΠΕ Κιλκίς

Αναπτυξιακή Κιλκίς
Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ

Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

37.343,48
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Α/Α MIS

Τίτλος Δράσης

Δικαιούχος

Τομέας Παρέμβασης

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)

8. 5030437

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.

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με
πρωτοβουλία
κοινοτήτων

83.173,30
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3.2. Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής και δεκτών
αποτελέσματος και συνεισφορά στους στόχους της ΠΕΣΚΕ
3.2.1. 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

Κατηγορία
Περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Δείκτες Εκροής

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τιμή-Στόχος (2023)

Τιμή Υλοποίησης

Ποσοστό Επίτευξης

Τίτλος Δείκτης

Α

Γ

Σ

Α

Γ

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

ΛΑΠ

Αριθμός

ΕΤΠΑ

05501

Δυναμικότητα
υποδομών
κοινωνικής
φροντίδας
ενισχύονται

(πρόσθετος
δείκτης
εκροής)

-

-

1.200.000,00

2.433148

των

-

-

2.169.940,00

-

1.662

που

Πίνακας 35. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Α (ΕΠ 9a), Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

148

Αναφέρεται σε τιμή εντάξεων, βάσει της αναφοράς ΟΠΣ των δελτίων επίτευξης, με στοιχεία έως 31/12/2019.
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68,3%
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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 υλοποίησης149 έχει
ως ακολούθως:

Κοινός Δείκτης Εκροής CO36

Για το δείκτη εκροής με κωδικό CO36 που αποτυπώνει τον Πληθυσμό που καλύπτεται από
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, ο στόχος έχει επιτευχθεί και ξεπεραστεί. Τα συνολικά άτομα που
επωφελήθηκαν ανέρχονται σε 2.169.940,00, ήτοι ποσοστό επίτευξης του δείκτη 180,8%.
Η τιμή του δείκτη αφορά στον πληθυσμό που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, και
προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες δεκαέξι (11) 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

149

Χρονικό διάστημα αναφοράς έως και 31/12/2019.
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9. 5028273 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σερρών
10. 5028307 - Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΓΝΘ Ιπποκρατείου
11. 5050796 - Προμήθεια και εγκατάσταση ενός 1 ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος
ενός επιπέδου στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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 32,2 εκ. ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων
έργων για τη βελτίωση των υποδομών υγείας έχουν συμβασιοποιηθεί τα 28,0 εκ. ευρώ (ποσοστό
86,9%) και έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 21,8 εκ. ευρώ. Δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης
ανέρχεται στο 67,7%, το οποίο κρίνεται πολύ ικανοποιητικό για το χρονικό διάστημα υλοποίησης
του ΕΠ ΠΚΜ .

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 σε 68,3% ενώ
από τα δέκα (10) έργα που έχουν ενταχθεί έχουν ολοκληρωθεί επιτυγχάνοντας το στόχο τα τέσσερα
(4).
Η τιμή στόχος του δείκτη προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες έντεκα (11) 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.
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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.

Σε οικονομικούς όρους από τα 4,3 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων για
τη βελτίωση των υποδομών υγείας έχουν συμβασιοποιηθεί τα 3,15 εκ ευρώ (ποσοστό 73,2%) και
έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 0,92 εκ. ευρώ (ποσοστό απορρόφησης 21,3 % επί των εντάξεων).

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,
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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,
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,
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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

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
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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

6.227,0150

90,23%

Υπουργείο Υγείας
/ 3η και 4η
Υγειονομικές
Περιφέρειες

Πίνακας 36. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Α (ΕΠ 9a)

Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό Τ1350 παρουσιάζει πολύ υψηλή τιμή υλοποίησης με την
δυναμικότητα που προκύπτει από βελτιωμένες υποδομές υγείας να ανέρχεται σε 6.277 κλίνες με
τιμή στόχο 2023 τις 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.

3.2.2. 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

150

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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Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία Περιφέρειας

Δείκτες Εκροής
Ποσοστό Επίτευξης
Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τιμή-Στόχος (2023)

Τιμή Υλοποίησης
(%)

Τίτλος Δείκτης

Α

Γ

Σ

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
(ΠΡΟΣΘΕ
ΤΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ)

Δημιουργία
Περιφερειακού
Μηχανισμού
διάγνωσης αναγκών
αγοράς εργασίας

500

39.500

40.000

149,00

44.573,00

44.722,00151

29,8

1.153

153,7

1

1

100,0

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:
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 απόλυτα ικανοποιητική με τους
ωφελούμενους (άνδρες και γυναίκες) να ανέρχονται συνολικά σε 44.722 άτομα, δηλαδή το ποσοστό
επίτευξης της τιμής στόχου 2023 υπερβαίνει το 100%. Η τιμή επίτευξης αναφέρεται στο άθροισμα
των ετών 2015-2019. 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
Η τιμή επίτευξης αναφέρεται σε άθροισμα των ετών 2015-2019
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10.307 ήταν γυναίκες και οι 29 άνδρες), το 2017 σε 11.145 (εκ των οποίων οι 11.112 ήταν γυναίκες
και οι 33 άνδρες), το 2018 σε 11.332,00 (εκ των οποίων οι 11.296 ήταν γυναίκες και οι 36 άνδρες)
και το 2019 σε 7.585 (εκ των οποίων οι 7.562 ήταν γυναίκες και οι 23 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 πέντε (5) 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.
5. 5047026 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020.

Σε οικονομικούς όρους από τα 127,6 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για την
εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ενεργητική ένταξη με σκοπό την
προώθηση ίσων ευκαιριών και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας έχουν συμβασιοποιηθεί τα
123,9 εκ. ευρώ (ποσοστό 97,1%) και έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 53,4 εκ. ευρώ (ποσοστό
απορρόφησης 43%).

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 1.153 άτομα στο πλαίσιο
υλοποίησης των ακόλουθων δράσεων:
1. 5010656 - Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων

2. 5011435 - Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά
εκπαιδευτικά προσόντα
3. 5032859 - Αναβάθμιση προσόντων για μακροχρόνια ανέργους της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης σε ειδικότητες του ξενοδοχειακού κλάδου
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4. 5033700 - Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια
ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις
περιοχές παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Θεσσαλονίκης
5. 5033733 - Δράσεις επανακατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης σε βιώσιμους τομείς της
μεταποίησης των υπηρεσιών και του τουρισμού για μακροχρόνια ανέργους στην περιοχή
παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
6. 5033816 - Αναβάθμιση των προσόντων και κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων
πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής στους τομείς των ΤΠΕ της
Ποιότητας των Τεχνικών Έργων στη ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Σε οικονομικούς όρους από τα 10,5 εκ. ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων
έργων, για τη ενεργητική ένταξη με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας, έχουν συμβασιοποιηθεί τα 6,5 εκ. (ποσοστό 62%) με τις πληρωμές, έως και τις
31/12/2019, που αποτελεί το χρονικό σημείο αναφοράς, να ανέρχονται σε 5 εκ. ευρώ, ήτοι ποσοστό
απορρόφησης περίπου 50%.

Πρόσθετος δείκτης εκροής 10801
Για τον πρόσθετο δείκτη εκροής 10801 που αφορά στη Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού
διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας, η τιμή – στόχος έχει επιτευχθεί.

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]
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Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ (μέτρο πολιτικής 9):
α) Στη στήριξη των νοικοκυριών που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
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 στο
ακόλουθο μέτρο 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
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
Τίτλος Δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

10502

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

10904

Άνεργοι ωφελούμενοι από
ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης που αποκτούν
εξειδίκευση μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Αρ.

Τιμή βάσης

ΛΑΠ

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Κατηγορία
Περιφέρειας

ID

Α

Γ

Σ

15

1.785

1.800

2016

Τιμή Υλοποίησης

Ποσοστό
Επίτευξης
(%)

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

100

9.900

10.000

63

14.476

14.539

63

146

145

337

201

467

668

Πίνακας 38. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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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 που
υπερβαίνει το 100%) ενώ υπολείπεται στους ωφελούμενους άνδρες (63%). Συνολικά έχουν
αποδεσμευτεί από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων για να αναζητήσουν εργασία 14.539
ωφελούμενοι, δηλαδή ο στόχος έχει υπερεπιτευχθεί.
Οι άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που αποκτούν εξειδίκευση μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους ανέρχονται σε 668 άτομα, ήτοι σχεδόν το διπλάσιο (198%) από την
τιμή στόχο 2023.
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.

3.2.3. Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii – Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων
στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και την τοπική κοινωνική ζωή

Κατηγορία
Περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Δείκτες Εκροής

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τιμή-Στόχος (2023)

Τιμή Υλοποίησης

Τίτλος Δείκτης

Α

Γ

Σ

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

Αριθμός

ΕΚΤ

CO15
(κοινός
δείκτης
εκροής)

200

μετανάστες,
συμμετέχοντες
αλλοδαπής
προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομέ
νων
περιθωριοποιημένω

152

0152

Θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι η τιμή στόχος των εντάξεων ανέρχεται σε 226 που σημαίνει ότι η τιμή
στόχος 2023 αναμένεται να επιτευχθεί πλήρως. Οι σχετικές πράξεις εντάχθηκαν τον πρώτο μήνα του 2019 και δεν
είχαν στο σύνολό τους συμβασιοποιηθεί έως και το τέλος του 2019.
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Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τιμή-Στόχος (2023)

Τιμή Υλοποίησης

Τίτλος Δείκτης

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Ποσοστό
Επίτευξης

Σ

Α

Γ

Σ

ν κοινοτήτων, όπως
οι Ρομά)
ΛΑΠ

ΛΑΠ

Αριθμός

Αριθμός

ΕΚΤ

05502

Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών

2

2

100%

ΕΚΤ

05503

Αριθμός
ωφελουμένων των
υποστηριζόμενων
δομών

2000

2386

119%

Πίνακας 39. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9ii), Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

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 31-12-2019) είναι μηδενική
καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η υλοποίηση των δράσεων. Ειδικότερα 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 σε 226 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.
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3. 5036184 - Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του Δήμου
Αμπελοκήπων Μενεμένης.
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. Συγκεκριμένα, η τιμή του
δείκτη τροφοδοτείται από την ενταγμένη πράξη με κωδικό MIS 5001616 και τίτλο Δομές Αστέγων
Δήμου Θεσσαλονίκης.
Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται
σε 3,4 εκ. € ενώ οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1,4 εκ. €. Το δε ποσοστό απορρόφησης
ανέρχεται σχεδόν στο 100% (καταχωρημένες δαπάνες αξίας 1,38 εκ. €).

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 και αφορά των αριθμό ωφελούμενων άστεγων των εν λόγω δομών.
Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε
3,4 εκ. € ενώ οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1,4 εκ. €. Το δε ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται
σχεδόν στο 100% (καταχωρημένες δαπάνες αξίας 1,38 εκ. €).

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ
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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.
β) Στην πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης.
γ) Στην πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη.
δ) Στην αντιμετώπιση κρίσεων.
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ε) Στην προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.

Δείκτες Αποτελέσματος
Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii - Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην τοπική
κοινωνική ζωή
Τίτλος Δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή βάσης

Έτος
βάσης

Κατηγορία
Περιφέρειας

ID

Α

Γ

Σ

Τιμή-στόχος
(2023)

Α

Γ

Σ

Τιμή
Υλοποίησης

Α

Γ

Σ

Ποσοστό
Επίτευξης

Α

Γ

Πηγή
στοιχείων

Σ

05504

Αριθμός δομών που
προσφέρουν
βελτιωμένες /
διευρυμένες υπηρεσίες

Αριθμός

ΛΑΠ

0

2014

2

0

0%

Έρευνα153

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

Αριθμός

ΛΑΠ

240

2014

30

0

0%

ΟΠΣ,
microdata

Πίνακας 40. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9ii), Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ)
2020

153

Ο δείκτης θα αποτιμηθεί στο πλαίσιο μελέτης αξιολόγησης και οι τιμές θα δοθούν στο επίπεδο της επενδυτικής

προτεραιότητας.
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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
υλοποιούνται έως το διάστημα αναφοράς 31-12-2019154. %). 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

154

Οι σχετικές πράξεις εντάχθηκαν τον πρώτο μήνα του 2019 και δεν είχαν στο σύνολό τους συμβασιοποιηθεί έως
και το τέλος του 2019.
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εντάξεων υπερκαλύπτει την τιμή στόχο 2023 του κοινού δείκτη εκροής CO15, κρίνεται ότι είναι
δυνατό να επιτευχψθεί και η τιμή στόχος του συνδεδεμένου δείκτη αποτελέσματος με κωδ. 11104.

3.2.4. Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii – Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση
των ίσων ευκαιριών

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Δείκτες Εκροής

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τιμή-Στόχος (2023)

Τιμή Υλοποίησης

Ποσοστό Επίτευξης

Τίτλος Δείκτης

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Α

Γ

Σ

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
ΛΑΠ

ΛΑΠ

ΛΑΠ

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

ΕΚΤ

CO16
(κοινός
δείκτης
εκροής)

συμμετέχοντες με
αναπηρία

170,00

ΕΚΤ

05502

Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών

19

ΕΚΤ

05503

Αριθμός
ωφελουμένων των
υποστηριζόμενων
δομών

2.200

239

93

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

18

76

94

55,2%

22

115%

3.164

3.403

142,4%

1367

1460

171%
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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 94
άτομα, 18 άνδρες και 76 γυναίκες. Τη δεδομένη στιγμή οι 94 ωφελούμενοι μεταφράζονται σε
ποσοστό επίτευξης 55,2% 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
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%. Επίσης, το 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
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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.

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 που υπερβαίνει το 100%, ήτοι 22
δομές (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 3.403 ωφελούμενοι στο σύνολο
(εκ των οποίων οι 239 είναι άνδρες και οι 3.164 γυναίκες) έχει ήδη επιτευχθεί υπερβαίνοντας την
τιμή στόχο 2023 (ποσοστό επίτευξης 142,4%).
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 εννέα (29) ενταγμένες πράξεις έξι εκ των οποίων εντάχθηκαν το 2020 (αφορά τις δράσεις με
MIS 5053860, 5053974, 5054683, 5055291, 5055333, 5060268):
1. 5000543 – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο
Σερρών.
2. 5000559 - Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.
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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.
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.
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15. 5001732 – Επιχορήγηση του ΝΠ ΣΥΖΩΗ Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατομένων 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 έργου 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.
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 δια βίου 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.
24. 5053860

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Λειτουργία δυο 2 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ της ΕΣΒΕ
25. 5053974

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Νεάπολης Συκεών
26. 5054683

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ Ο ΣΩΤΗΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 7 ενοίκων
27. 5055291

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος
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28. 5055333

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Λειτουργία ΣΥΔ του Συλλόγου Μέριμνας Παιδιού
Κατερίνης
29. 5060268

Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών

Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας για τη λειτουργία ΚΔΗΦ
Σε οικονομικούς όρους από τα 25,6 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για τη
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και τη προώθηση των ίσων ευκαιριών που εντάχθηκαν έως
τις 31/12/2020 (χρονικό σημείο αναφοράς της παρούσας έκθεσης) συμβασιοποιήθηκαν τα 22,6 εκ.
ευρώ (ποσοστό 88,2%) και έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 12,6 εκ. ευρώ, δηλαδή το ποσοστό
απορρόφησης ανέρχεται σε 56%. 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 1.460 συμμετέχοντες (εκ των οποίων οι 93 είναι άνδρες
και οι 1367 γυναίκες), επιτυγχάνοντας και ταυτόχρονα υπερβαίνοντας την τιμή στόχο 2023 που ήταν
850 άτομα (ποσοστό επίτευξης 171%). Η τιμή επίτευξης αναφέρεται στο άθροισμα των ετών 20152019. Ειδικότερα το έτος 2015 οι ωφελούμενοι ανήλθαν συνολικά σε 181 άτομα, το έτος 2016
αυξήθηκαν σε 277, το 2017 σε 356 το 2018 σε 363 και το 2019 σε 283.
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
ζωής των σχολικών ετών 2015-2016, 2016- 2017, 2018-2019 και 2019-2020 για ΑμεΑ και προκύπτει
αθροιστικά από τις ακόλουθες πέντε (5) ενταγμένες δράσεις155:
1. 5000005 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015 - 2016
ΑΜΕΑ.

155

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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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.
5. 5047027 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019 - 2020
ΑΜΕΑ.

Σε οικονομικούς όρους από τα 6,3 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για τη
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών έχουν
συμβασιοποιηθεί τα 6,1 εκ. ευρώ (ποσοστό 97%) και έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 4 εκ. ευρώ
(ποσοστό απορρόφησης 65,5%).

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 620 σχολεία
επιτυγχάνοντας και ταυτόχρονα υπερβαίνοντας την τιμή στόχο 2023 που ήταν 339 σχολεία
(ποσοστό επίτευξης 182,8%). Η τιμή επίτευξης αναφέρεται στο άθροισμα των ετών 2015-2019.
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, το 2018 σε 154 και το 2019 σε 158.
Η τιμή υλοποίησης του δείκτη προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες πέντε (5) ενταγμένες
πράξεις:
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.
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5. 5047097 - Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικό έτος 2019 – 2020.
Σε οικονομικούς όρους από τα 8,2 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για τη
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

έχουν

συμβασιοποιηθεί και τα 8,2 εκ. ευρώ (ποσοστό 100%) και έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 5,2 εκ.
ευρώ δηλ. ποσοστό απορρόφησης άνω του 63,4%.

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.
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:
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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].
•

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.
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:
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•

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:
•

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.

316

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

στ) Στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων.
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Δείκτες Αποτελέσματος
Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Τίτλος Δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή βάσης

Κατηγορία
Περιφέρει
ας

ID

Α
05504

Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες
/ διευρυμένες υπηρεσίες

Αριθμός

ΛΑΠ

10502

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

Αριθμός

ΛΑΠ

11102

Συμμετέχοντες με
αναπηρία που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας ,που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
που αποκτούν
εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,

Αριθμός

ΛΑΠ

9

Γ

66

Έτος
βάσης

Σ

Α

0

2015

75

2016

0

2015

318

Τιμή Υλοποίησης

Τιμή-στόχος
(2023)

Γ

Σ

Α

Γ

19

20

235

255

30

101

298

Σ

Ποσοστό
Επίτευξης

Α

Γ

Πηγή
στοιχείων

Σ

7

37%

Έρευνα

399

156%

ΟΠΣ

0

0

ΟΠΣ,
microdata
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Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

11509

Ποσοστό σχολείων που
παρέχουν υπηρεσίες
εκπαιδευτικής στήριξης σε
μαθητές ΑμεΑ

Ποσοστό

ΛΑΠ

3,6

2016

5,5

3,63%

66%

Πίνακας 42. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iii)Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 05504, που αποτυπώνει τον Αριθμό δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες156,

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 πολύ
ικανοποιητική πορεία με το ποσοστό επίτευξης να υπερβαίνει το 100%. Επίσης, τόσο στους άνδρες
όσο και στις γυναίκες η τιμή στόχος 2023 έχει επιτευχθεί σε ποσοστό που υπερβαίνει το 100%.
Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό τόσο για το χρονικό σημείο υλοποίησης του
ΕΠ ΠΚΜ όσο 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 55,2% και συνεπώς απαιτείται να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 2023.
Το ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑμεΑ (κωδικός
11509) ανέρχεται σε 3,63% (στοιχεία 2018) με τιμή στόχο 2023, 5,50%.

156

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 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.

3.2.5. 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

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Δείκτες Εκροής

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τιμή-Στόχος (2023)

Τιμή Υλοποίησης

Ποσοστό Επίτευξης

Τίτλος Δείκτης

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

Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών

66,00

68,00

103%

ΕΚΤ

05503

Αριθμός
ωφελουμένων των
υποστηριζόμενων
δομών

20.000,00

75.981,00

379,9%

ΕΚΤ

11202

Αριθμός ατόμων
που πλήττονται από
τη φτώχεια και
ωφελούνται από τις
υπηρεσίες των
Τoπικών Ομάδων
Υγείας (TOMY)

62.832,00

0,00

0%

Πίνακας 43. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

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:

Δείκτης Εκροής 05502
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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 πολύ ικανοποιητικό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ.
3. Τριάντα οκτώ (38) Κέντρα Κοινότητας, στους Δήμους Θέρμης, Νέας Ζίχνης, Αμπελοκήπων
Μενεμένης, Βόλβης, Νάουσας, Κορδελιού 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,
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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%.

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 75.981 ωφελούμενους.
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».

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 (31/12/2019)
ανήλθε σε 43.272 ωφελούμενους υστερώντας σχεδόν κατά το ήμισυ από την τιμή στόχο 2023 του
δείκτη, η οποία ανέρχεται σε 62.832 ωφελούμενους.
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Η τιμή στόχος των εντάξεων έως και 31/12/2019 προκύπτει από τις ακόλουθες δύο (2) ενταγμένες
δράσεις:
- 5035307 - Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
- 5035311 -

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ 4ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας
Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται
σε 24,25 εκ. ευρώ, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους, ενώ οι δαπάνες ανέρχονται
σε 1,04 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].
•

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,
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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.

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,
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•

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.

Δείκτες Αποτελέσματος

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

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες /
διευρυμένες
υπηρεσίες

Αριθμός

ΛΑΠ

Γ

Έτος
βάσης

Σ
0

2016
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Τιμή-στόχος
(2023)

Τιμή
Υλοποίησης

Α

Α

Γ

Σ
66

Γ

Ποσοστό
Επίτευξης

Πηγή στοιχείων

0,00%

Έρευνα

Σ
0
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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

Τίτλος Δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

11206

Ποσοστό
Ποσοστό
ΛΑΠ
0 2016
35,7
0
0,00%
Υπουργείο
ατόμων που
Υγείας,
πλήττονται από
Διεύθυνση
τη φτώχεια και
Πρωτοβάθμιας
ωφελούνται
Φροντίδας Υγείας
από τις
και Επιτελική
υπηρεσίες των
Δομή ΕΣΠΑ του
Τoπικών
Υπουργείου
Ομάδων Υγείας
Υγείας
(TOMY) στο
σύνολο των
ατόμων που
ωφελούνται
από τις
υπηρεσίες των
Τoπικών
Ομάδων Υγείας
(TOMY)
Πίνακας 44. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iv). Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Κατηγορία
Περιφέρειας

ID

Τιμή
βάσης

Έτος
βάσης

Τιμή-στόχος
(2023)

Τιμή
Υλοποίησης

Ποσοστό
Επίτευξης

Πηγή στοιχείων

Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 05504, που αποτυπώνει τον Αριθμό δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες157, 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
157

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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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 (31/12/2019), 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.

3.2.6. 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.

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Δείκτες Εκροής

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τιμή-Στόχος (2023)
Τίτλος Δείκτης

Α

Γ

Σ

Τιμή
Υλοποίησης

Α

Γ

Σ

Ποσοστό
Επίτευξης

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

90,00

Αριθμός
υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και
νέων φορέων
κοινωνικής και
αλληλέγγυας
οικονομίας

0

Πίνακας 45. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9v), Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

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
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δεδομένου ότι έως και τις 31/12/2019 δεν είχε ξεκινήσει η υλοποίηση των δράσεων της επενδυτικής
προτεραιότητα 9v που αφορά την παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις.
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 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.
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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.

Δείκτες Αποτελέσματος 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
υποστηριζόμεν
ων
υφιστάμενων
και νέων
φορέων
κοινωνικής και
αλληλέγγυας
οικονομίας που
η λειτουργία
τους συνεχίζεται
1 έτος μετά τη
λήξη της
παρέμβασης

Αριθμός

ΛΑΠ

Γ

Έτος
βάσης

Σ

Τιμήστόχος
(2023)

Α

45

Γ

Τιμή
Υλοποίηση
ς

Σ
54

Α

Γ

Ποσοστό
Επίτευξης

Πηγή στοιχείων

0%

Μητρώο
Κοινωνικής
Οικονομίας του
Υπουργείου
Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων

Σ
0

Πίνακας 46. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9v), Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ)
2020

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
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συμβαίνει γιατί έως και το χρονικό σημείο αναφοράς 31/12/2019 δεν είχε ξεκινήσει ακόμη η
ενεργοποίηση της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας και η υλοποίησης κάποιας δράσης.

3.2.7. Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία
Περιφέρειας

Δείκτες Εκροής 9vi

Ταμείο

Κωδικός
Δείκτη

Τιμή-Στόχος
(2023)

Τίτλος Δείκτης

Α

Γ

Τιμή
Υλοποίησης

Σ

Α

Γ

Σ

Ποσοστό
Επίτευξης

Α

Γ

Σ

Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
ΛΑΠ

Αριθμός

ΕΚΤ

Τ1263

Αριθμός
εγκεκριμένων έργων
που αφορούν σε
ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις
τοπικού ή
περιφερειακού
χαρακτήρα

7,00

0,00

0%

Πίνακας 47. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9vi), Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

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
31/12/2019).
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».
Αντίστοιχα σημειώνεται ότι το 2020 εντάχθηκαν και οι ακόλουθες δράσεις:

331

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

5050557 - Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ στην Ημαθία
5050814 - Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ
στην Ημαθία
5060696 - Υποστήριξη ανέργων στην ΠΕ Χαλκιδικής
5067555 - Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας για την ένταξη
τους στην τοπική αγορά εργασίας ή και τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην εγκεκριμένη
περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ Χαλκηδόνος τμήμα Δέλτα 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
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 από τους ΕΦ ΟΤΔ, 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.
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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.
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
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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

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

Πίνακας 48. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9vi), Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ)
2020

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 2019.
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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3.3. Το προφίλ των ωφελούμενων σε δράσεις του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 και επιπτώσεις από
τη συμμετοχή τους σε αυτές (αποτύπωση κοινών δεικτών εκροής και αποτελέσματος
των ΕΠ 9i και 9iii)
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 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.

•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020.

Καθώς και τους συμμετέχοντες στις ακόλουθες δράσεις:
•

Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων
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•

Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά
προσόντα

Επίσης, στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii τα διαθέσιμα απογραφικά στοιχεία
(microdata) αφορούν 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).

•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (AMEA).

•

Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού "Το

Χαμόγελο του Παιδιού".
•

Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα

φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ
•

"ΣΥΝ - Άνθρωπος".

Δείκτες Εκροής (δείκτες CO01 – CO19)
Τα μικροδεδομένα αφορούν τους παρακάτω κοινούς δείκτες εκροών καθώς και κατηγορίες
ανάλυσης:

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

Κατηγορία Συμμετέχοντα

CO01 - Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

CO02- Μακροχρόνια άνεργοι
CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα
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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
CO04- Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή
κατάρτιση
CO05- Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων

Μειονεκτούσες
ομάδες

Μορφωτικό
Επίπεδο

Ηλικία

CO06- Κάτω των 25 ετών158
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 περιοχές159

158

Η ηλικία του συμμετέχοντα προσδιορίζεται βάσει της ημερομηνίας γέννησής του και είναι η ηλικία που έχει
όταν εισέρχεται στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ .
159
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 ζουν 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

CR08

Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών 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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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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3.3.1. Προφίλ Συμμετεχόντων (Επενδυτική Προτεραιότητα 9i)

Όσον αφορά τις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i και το βασικό προφίλ των
συμμετεχόντων σε αυτές αναφέρονται τα ακόλουθα:
•

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

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,
2018-2019, 2019-2020 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,
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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).
•

Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Αντικείμενο της πράξης είναι 700 ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και
ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της
επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση. Η εξατομικευμένη
συμβουλευτική καθοδήγηση και mentoring, η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης
των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, η προώθηση ωφελούμενων σε θέσεις απασχόλησης,
καθώς και η ενδυνάμωση και υποστήριξη των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας, αναμένεται να
συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης. Η ομάδα στόχος (ωφελούμενοι) της Πράξης είναι
άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ιδίως, αυτά των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή
οικογενειακό κατά περίπτωση) είναι κάτω του ορίου της φτώχειας.
Η Πράξη περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού, με κύριους
στόχους τη διερεύνηση των αναγκών των ωφελούμενων και την ανάπτυξη και επεξεργασία του
ατομικού σχεδίου δράσης.
2. Εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση και mentoring, με στόχο την παρακολούθηση και
την υποστήριξη των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
3. Κατάρτιση για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, βασικών δεξιοτήτων και άλλων
ειδικών δεξιοτήτων σε τομείς που συνδέονται με το ατομικό σχέδιο δράσης για την επαγγελματική
ένταξη.
4. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
5. Ενδυνάμωση και υποστήριξη των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας των ωφελούμενων, με σκοπό
την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους ικανοτήτων, κυρίως στον τομέα της αλληλέγγυας
οικονομίας ή των κοινωνικών συνεταιρισμών, με στόχο, μεταξύ άλλων, να μπορούν να εκπονούν
επιχειρηματικά σχέδια.

341

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

Συνοπτικά, η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει:
- 5 ώρες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής.
– Πρόγραμμα Κατάρτισης μέχρι 390 ώρες συνολικά (θεωρία και πρακτική).
– Πιστοποίηση προσόντων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
– Για 120 ωφελούμενους θα υλοποιηθούν συνεδρίες υποστήριξης και καθοδήγησης σε θέματα
επιχειρηματικότητας.
Οι 700 ωφελούμενοι κατανέμονται αναλογικά με τον πληθυσμό στις 7 Περιφερειακές Ενότητες της
Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής: Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική.
Στόχος της υλοποίησης της πράξης είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των
ωφελούμενων και ειδικότερα η προώθησή τους στην απασχόληση, τόσο μέσω δράσεων
διασύνδεσής τους με επιχειρήσεις, όσο και μέσω δράσεων προετοιμασίας για ανάληψη
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
•

Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά
προσόντα

Σκοπός της πράξης είναι 570 ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες, που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και
την προώθησή τους στην απασχόληση. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική, παρακολούθηση και
υποστήριξη, η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και
δεξιοτήτων, καθώς και η δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας μέσω της πρακτικής
άσκησης, αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης. Η ομάδα στόχος
(ωφελούμενοι) της Πράξης είναι μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα (έως
απόφοιτοι Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ).
Η Πράξη περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, με κύριους στόχους τη
διερεύνηση των αναγκών των ωφελούμενων και την ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού
σχεδίου δράσης.
2. Εξατομικευμένη συμβουλευτική παρακολούθησης/ υποστήριξης, με στόχο την υποστήριξη και
καθοδήγηση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
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3. Εξατομικευμένη συμβουλευτική παρακολούθησης/ υποστήριξης, με στόχο την υποστήριξη και
καθοδήγηση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
4. Επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) για τη συμπλήρωση και
την ενίσχυση των γνώσεων, βασικών δεξιοτήτων και άλλων ειδικών δεξιοτήτων σε δυναμικούς
κλάδους της Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
Συνοπτικά, η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει: -15 ώρες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής. Πρόγραμμα Κατάρτισης 520 ώρες συνολικά (θεωρία και πρακτική). - Πιστοποίηση προσόντων
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. Οι 520 ωφελούμενοι κατανέμονται
αναλογικά με τον πληθυσμό στις 7 Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:
Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική.
Στόχος της υλοποίησης της πράξης είναι η ενίσχυση των προσόντων και η απόκτηση επαγγελματικής
εμπειρίας μακροχρόνια.

Συμμετέχοντες και εργασιακή κατάσταση
Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i ανέρχεται,
ανέρχεται σε 45.875 ωφελούμενους. Εξ’ αυτών η συντριπτική πλειοψηφία 45.373 ωφελούμενες (ή
ποσοστό 98,9%) είναι γυναίκες και 502 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.
Από το σύνολο των 45.875 ωφελούμενων, οι 44.722 (149 άνδρες, 44573 γυναίκες) είναι
ωφελούμενες/οι της δράσης της «Εναρμόνισης οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», οι 548
(177 άνδρες, 371 γυναίκες) της δράσης «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια
ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα», και οι 605 (176 άνδρες, 429 γυναίκες) της δράσης
«Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων».
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Γράφημα 18. Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του ΕΠ
ΠΚΜ 2014-2020

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 ή ενίσχύσης των
επαγγελματικών προσόντων, είναι άνεργοι (27.143 άτομα ή ποσοστό 59,17%), εκ των οποίων οι
μισοί περίπου, ήτοι 13.453 άτομα, ανήκουν στην ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα των μακροχρόνια
άνεργων (CO02- Μακροχρόνια άνεργοι).
Σημειώνεται επίσης ότι για το ποσοστό των ωφελούμενων που είναι απασχολούμενοι ή
αυτοαπασχολούμενοι και ανέρχεται σε 38,96% του συνόλου των ωφελούμενων, βάσει κριτηρίων
μοριοδότησης στη δράσης της Εναρμόνισης είχε 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 1,88% των ωφελούμενων ανήκει
στην κατηγορία των οικονομικά μη ενεργών ατόμων.
Όσον αφορά την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9i, που είναι
γυναίκες (45.373 ωφελούμενες, ή ποσοστό 98,9%), 26.737 γυναίκες είναι άνεργες, εκ των οποίων
οι 13.138 μακροχρόνια άνεργες, οι 17.781 είναι απασχολούμενες ή αυταπασχολούμενες, 855 είναι
οικονομικά μη ενεργά άτομα εκ των οποίων οι 538 ανήκουν στην κατηγορία των οικονομικά μη
ενεργών ατόμων που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση.
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Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών
των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, ανά εργασιακή κατάσταση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΚΑΙ 2018)

Εργασιακή κατάσταση

Επενδυτική
Προτεραιότητα 9i

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

CO01 - Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια
ανέργων

27.143

406

26.737

CO02άνεργοι

13.453

315

13.138

μη

861

6

855

CO04- Οικονομικά μη
ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν
εκπαίδευση ή κατάρτιση
/inactive, not in education
or training

543

5

538

CO05- Απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των
αυτοαπασχολουμένων

17.871

90

17.781

ΣΥΝΟΛΟ
(CO01+CO03+CO05)

45.875

502

45.373

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

Μακροχρόνια

CO03- Οικονομικά
ενεργά άτομα

Πίνακας 49. Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του ΕΠ
ΠΚΜ 2014-2020, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Συμμετέχοντες ανά ηλικιακή κατηγορία
Η συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i,
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών (96,6%). Το υπόλοιπο 3,4% ανήκει είτε στην ηλικιακή
ομάδα των κάτω των 25 ετών (2,7%) είτε άνω των 54 ετών (0,7%). Σημειώνεται ότι, στην επενδυτική
προτεραιότητα 9i, και ειδικότερα στην δράση της εναρμόνισης της επαγγελματικής και
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οικογενειακής ζωής (που αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων της επενδυτική 9i
που προσεγγίζει το 99%) δεν υπήρχε προτεραιότητα ή ειδική στόχευση στις δύο αυτές ηλικιακές
κατηγορίες πληθυσμού.

Γράφημα 19. Ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων στις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του ΕΠ ΠΚΜ
2014-2020, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

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 της Εναρμόνισης 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.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΚΑΙ 2018)
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

CO06- Κάτω των 25 ετών

1.232

69

1.163

CO07- Άνω των 54 ετών

314

113

201

CO08 - Άνω των 54 ετών που είναι
άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά
μη ενεργά άτομα που δεν
παρακολουθούν
εκπαίδευση
ή
κατάρτιση

293

108

185

1.839

290

1.549

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

Ηλικία

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 50. Ηλικιακή κατηγορία των συμμετεχόντων στις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του ΕΠ
ΠΚΜ 2014-2020, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Συμμετέχοντες ανά εκπαιδευτικό επίπεδο
Στο σύνολο των συμμετεχόντων στη δράση, η πλειοψηφία, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 59%, ( ή
26.916 άτομα) είναι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 4). Ακολουθούν με ποσοστό 28% (ή 12.948 άτομα) οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8), ενώ ένα αρκετά χαμηλότερο ποσοστό 13% (ή 5.752 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 κάτω 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.
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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)

5.752

153

5.599

CO10- Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)

26.916

283

26.633

CO11- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 ως
8)

12.948

64

12.884

Σύνολο

45.616

500

45.116

Πίνακας 51. Εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του ΕΠ
ΠΚΜ 2014-2020, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 52, όσον αφορά την πλειοψηφία των συμμετεχόντων
στη δράση, που είναι γυναίκες, ποσοστό 59% (ή 26.633 γυναίκες) είναι απόφοιτοι ανώτερης
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 28,6% (ή 12.884 γυναίκες) είναι απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 12,4% (ή 5.599 γυναίκες) είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα
Στο σύνολο των συμμετεχόντων των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, η πλειοψηφία,
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45,3%, (ή 8.947 άτομα, εκ των οποίων οι 8.878 είναι γυναίκες ) είναι
μετανάστες ή συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 38,4% (ή 7.584
άτομα, εκ των οποίων οι 7.559 είναι γυναίκες) άτομα από αγροτικές περιοχές.
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Γράφημα 20. Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα στις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του ΕΠ
ΠΚΜ 2014-2020, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Επίσης, όσον αφορά τις κατηγορίες των συμμετεχόντων με αναπηρία, παρόλο που το ποσοστό των
ωφελούμενων είναι χαμηλό, 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.

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

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Μειονεκτούσες
ομάδες

CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες
αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά)

8.947

69

8.878
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CO16- Συμμετέχοντες με Αναπηρία

286

11

275

CO17- Άλλα μειονεκτούντα άτομα

2.925

100

2.825

10

2

8

7.584

25

7.559

ΣΥΝΟΛΟ

19.752

207

19.545

ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05)

45.875

502

45.373

CO18 - Άστεγοι ή άτομα που έχουν
αποκλειστεί από τη στέγαση
CO19 – Άτομα από αγροτικές περιοχές

Πίνακας 52. Μειονεκτούσες ομάδες στις δράσεις «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του
ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020

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, ως 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 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 Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, επωφελούνται τα
άτομα που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημά είναι μικρότερο από το οριζόμενο όριο της
φτώχειας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 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
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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.

3.3.2. Άμεσα Αποτελέσματα Συμμετεχόντων (Επενδυτική Προτεραιότητα 9i)
Στην παρούσα ενότητα, και σε συνέχεια της περιγραφής του προφίλ των συμμετεχόντων της δράσης
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 στις δράσεις της ΕΠ 9i. Η ανάλυση βασίζεται στους
σχετικούς δείκτες άμεσου αποτελέσματος για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία βάσει
απογραφικών δελτίων με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2019.

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 31/12/2019, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί
το σύνολο των αποτελεσμάτων της δράσης εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
της επενδυτικής προτεραιότητας 9i.

Κωδ. Δείκτη

Ονομασία δείκτη

Συνολικά Έτη
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΚΑΙ 2018)

Επενδυτική
Προτεραιότητα
9i

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

Ονομασία δείκτη

Συνολικά Έτη
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΚΑΙ 2018)

συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων
απασχόλησης

CR01

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

274

1

273

CR02

Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση /
κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

880

0

880

CR03

Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

984

277

707

CR04

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης
της
αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους

3.101

12

3.089

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

1.590

93

1.497

CR06

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός
έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

231

0

231

CR07

Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην
αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

496

2

494

CR08

Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

2

0

2

CR09

Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

736

2

734

Πίνακας 53. Άμεσα Αποτελέσματα συμμετεχόντων στη δράσης της «Εναρμόνισης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής», Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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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 31/12/2019 οι οικονομικά μη
ενεργοί συμμετέχοντες που δραστηριοποιήθηκαν σε αναζήτηση εργασίας ανήλθαν σε 274 άτομα εκ
των οποίων οι 273 ήταν γυναίκες (μητέρες) και ο ένας (1) ωφελούμενος ήταν άνδρας (πατέρας).
Το ποσοστό συμμετεχόντων στη δράση δραστηριοποιήθηκε σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχή του σε αυτή, ήταν της τάξης του 32% (ή 17% 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.
Επίσης σημειώνεται ότι συνολικά στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, επωφελούνται
τα άτομα που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημά είναι μικρότερο από το οριζόμενο όριο της
φτώχειας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 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.

Γράφημα 21. Συμμετέχοντες (οικονομικά μη ενεργοί) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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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 880 ωφελούμενες μητέρες παρακολούθησαν κατάρτιση
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση.
Επίσης σημειώνεται ότι συνολικά στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, επωφελούνται
τα άτομα που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημά είναι μικρότερο από το οριζόμενο όριο της
φτώχειας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 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.
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Γράφημα 22. Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Ο συγκεκριμένος δείκτης CR03 αποτυπώνει τα άτομα που συμμετείχαν σε πράξη ΕΚΤ και που
απέκτησαν εξειδίκευση μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη.
Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου και ειδικότερα των δράσεων «Προώθηση στην απασχόληση
ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων» και «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων
μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα» 984 συμμετέχοντες (εκ των οποίων οι
277 άνδρες και 707 γυναίκες παρακολούθησαν κατάρτιση μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη
δράση.

Γράφημα 23. Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, Πηγή: ΕΥΔ
ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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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.
Με βάση τα στοιχεία με σημείο αναφοράς την 31/12/2019, 3.101 συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν
άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί βρήκαν απασχόληση, εκ των οποίων οι 3.089 ήταν γυναίκες. Το
ποσοστό στο σύνολο των άνεργων ή οικονομικά μη ενεργών συμμετεχόντων ανήλθε σε 11,07% (ή
2,91% για τους συμμετέχοντες άνδρες και 11,20% για τις συμμετέχουσες γυναίκες).
Συνεπάγεται λοιπόν ότι το σύνολο των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i 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 (ποσοστό 11,07% ).

Γράφημα 24. Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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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 των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, 1.497
γυναίκες στο σύνολο των 11.978 και 93 άνδρες στο σύνολο των 180 που ανήκουν στην κατηγορία
των μειονεκτούντων ατόμων (ήτοι το άρθροισμα των δεικτών CO15, CO16 και CO17)
δραστηριοποιήθηκαν σε αναζήτηση εργασίας ή συμμετείχαν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, απόκτησαν
εξειδίκευση ή βρήκαν θέση απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης). Αυτό
συνεπάγεται ότι ένα ποσοστό 13,1% (51,7% για τους άνδρες και 12,5% για τις γυναίκες) βελτίωσε
τη

θέση

του

ως

προς

την

αγορά

εργασίας

(διαδικασίες

αναζήτησης,

βελτιωμένα

προσόντα/ικανότητες, εύρεση εργασίας).

Γράφημα 25. 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, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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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, 3.916 ωφελούμενες γυναίκες, στις 27.592
(άρθροισμα δεικτών CO01+CO03), στην πλειοψηφία τους μητέρες, ωφελούμενες της δράσης της
Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, και 9, στους 412, ωφελούμενους άνδρες που
ανήκουν στην κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων και οι οποίοι κατά την έναρξη της δράσης
ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί (άρθροισμα δεικτών CO01+CO03), κατείχαν θέση
απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης έξι μήνες μετά τη λήξη της δράσης (ήτοι ποσοστό 2,18% για τους
άνδρες και 14,19% για τις γυναίκες).
Συνεπώς, η δράση της εναρμόνισης συνέβαλε ώστε συνολικά ποσοστό 14% των συμμετεχόντων των
δράσεων να έχουν απασχόληση, έξι μήνες μετά την λήξη της συμμετοχής τους σε αυτή.
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Γράφημα 26. Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης,
εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

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,
γ) μετακινήθηκαν σε θέση εργασίας που απαιτεί υψηλότερες δεξιότητες/ προσόντα / εξειδίκευση,
ή/και,
δ) έλαβαν προαγωγή (received a promotion).
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Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 496 στις 17.781 ωφελούμενες γυναίκες, και 2
στους 90 ωφελούμενους άνδρες που εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται κατά την έναρξη της δράσης
που

παρακολούθησαν

(CO05-

Απασχολούμενοι,

συμπεριλαμβανομένων

των

αυτοαπασχολουμένων), βελτίωσαν εντός 6 μηνών από τη λήξη συμμετοχής τους σε αυτή, την
κατάσταση τους στην αγορά εργασίας (ήτοι ποσοστό 2,2% στους άνδρες και 2,8% στις γυναίκες).
Συνεπώς, η δράση της εναρμόνισης συνέβαλε ώστε ένα μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων της τάξης
του 2,8% να βελτιώσει τις συνθήκες απασχόλησής του (π.χ. να μεταβεί από τη μερική απασχόληση
στη πλήρη απασχόληση).

Γράφημα 27. Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

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 2 στις 201 ωφελούμενες γυναίκες, και 2
στους 314 ωφελούμενους άνδρες, οι οποίοι (κατά την είσοδό της στην πράξη) ήταν άνω των 54
ετών (CO07- Άνω των 54 ετών) κατάφεραν να βρουν απασχόληση (ή αυταπασχόληση) 6 μήνες μετά
τη λήξης της συμμετοχής της σε αυτή ή ποσοστό 1% και 0,64% αντίστοιχα.
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Γράφημα 28. Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυταπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους., Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

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 μειονεκτούντων 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, 734 στις 11.978 ωφελούμενες και 2 στους
12.158 ωφελούμενους που ανήκουν στην κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων και οι οποίοι κατά
την έναρξη της δράσης ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί (άρθροισμα δεικτών CO15, CO16 και
CO17), κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης έξι μήνες μετά τη λήξη της δράσης (ήτοι
ποσοστό σχεδόν 1,1% στους άνδρες και 6% στις γυναίκες).
Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η δράση της εναρμόνισης συνέβαλε ώστε συνολικά ένα ποσοστό 6% των
μειονεκτούντων συμμετεχόντων της δράσης να έχουν απασχόληση, έξι μήνες μετά την λήξη της
συμμετοχής τους σε αυτή.
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Γράφημα 29. Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

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.

3.3.3. 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).

•

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (AMEA).

•

Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού "Το

Χαμόγελο του Παιδιού".
•

"ΣΥΝ - Άνθρωπος".
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•

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.
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»
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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.
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.
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-

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
- 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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Συμμετέχοντες και εργασιακή κατάσταση
Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω δράσεις της ΕΠ 9iii ανέρχεται, σε 2.458
ωφελούμενους. Εξ’ αυτών η πλειοψηφία 1.791 ωφελούμενες (ή ποσοστό 73%) είναι γυναίκες και
667 ωφελούμενοι (ή ποσοστό 27%) είναι άνδρες.

Γράφημα 30. Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020, Πηγή: ΕΥΔ
ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

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 44% (ή
780 γυναίκες) είναι άνεργες εκ των οποίων οι 289 γυναίκες ή λίγο λιγότερες από τις μισές είναι
μακροχρόνια άνεργες, 21% (ή 374 γυναίκες) απασχολούμενες και ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό
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36% (ή 637 γυναίκες) είναι οικονομικά μη ενεργά άτομα εκ των οποίων οι 374 γυναίκες, δηλαδή
πάνω από τις μισές 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.

Κατηγορία

Ονομασία δείκτη

Συνολικά Έτη

Επενδυτική
Προτεραιότητα
9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

Εργασιακή
κατάσταση

CO01 - Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων/unemployed, includinglong-termunemployed

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

1.168

388

780

CO02- Μακροχρόνια άνεργοι

333

44

289

CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα

853

216

637

CO04- Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν
εκπαίδευση ή κατάρτιση/inactive, not in educationortraining

814

206

608

CO05Απασχολούμενοι,
αυτοαπασχολουμένων

437

63

374

2.458

667

1.791

συμπεριλαμβανομένων

των

ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05)

Πίνακας 54. Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020, Πηγή: ΕΥΔ
ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Συμμετέχοντες ανά ηλικιακή κατηγορία
Η πλειοψηφία των ωφελούμενων των δράσεων της ΕΠ 9iii, ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών
(ήτοι ποσοστό 72,3%). Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας κάτω των 25 ετών ανέρχεται σε 6,8% ενώ
αντίστοιχα το ποσοστό των ατόμων άνω των 54 ετών σε 21%. Σημειώνεται επίσης ότι η πλειοψηφία
των ατόμων άνω των 54 ετών είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων ή
οικονομικών μη ενεργών ατόμων που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση (452
ωφελούμενοι από τους 514 ωφελούμενους συνολικά).

367

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

Γράφημα 31. Ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii, του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ
ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

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. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της ηλικιακής κατηγορίας άνω των 54 ετών η οποία
ανέρχεται στο ικανοποιητικό 21% αφορά κυρίως 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.
Κατηγορία

Ονομασία δείκτη

Συνολικά Έτη

Επενδυτική
Προτεραιότητα
9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ηλικία

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO06- Κάτω των 25 ετών

166

98

68

CO07- Άνω των 54 ετών

514

151

363
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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)

452

131

321

2.458

667

1.791

Πίνακας 55. Ηλικιακή κατηγορία των συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 Πηγή: ΕΥΔ
ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Συμμετέχοντες ανά εκπαιδευτικό επίπεδο
Στο σύνολο των συμμετεχόντων στη δράση, η πλειοψηφία, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 46%, (ή
1033 άτομα) είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γράφημα 32. Εκπαιδευτικό επίπεδο συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii, του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020, Πηγή: ΕΥΔ
ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Ακολουθούν με ποσοστό 40,8% (ή 918 άτομα) οι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με ένα αρκετά πιο χαμηλότερο ποσοστό 13% (ή 297 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.

369

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019

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)

1.033

346

687

CO10- Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)

918

180

738

CO11- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8)

297

75

222

2.248

601

1.647

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 56. Εκπαιδευτικό επίπεδο συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020, Πηγή: ΕΥΔ
ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 57, όσον αφορά την πλειοψηφία των συμμετεχόντων
στη δράση, που είναι γυναίκες, ποσοστό 44,8% (ή 738 γυναίκες) είναι απόφοιτοι ανώτερης
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 41,7% (ή 687 γυναίκες) είναι απόφοιτοι
πρωτοβάθμιας ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ποσοστό 13,5% (ή 222 γυναίκες)
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα
Η πλειοψηφία όσον αφορά τους συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα είναι τα «άλλα
μειονεκτούντα άτομα» (CO17) με ποσοστό 41,6%. Ακολουθούν οι άστεγοι ή τα άτομα που έχουν
αποκλειστεί από την στέγαση με ποσοστό 29,5%, με 14,1% οι Μετανάστες, οι συμμετέχοντες
αλλοδαπής προέλευσης και οι μειονότητες και με 10,5% τα άτομα από αγροτικές περιοχές.
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Γράφημα 33. Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα στις δράσεις της ΕΠ 9iii, του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020, Πηγή:
ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών ανά
μειονεκτούσα ομάδα.
Ονομασία δείκτη

Συνολικά Έτη

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής
προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)

316

72

244

CO16- Συμμετέχοντες με Αναπηρία

94

18

76

CO17- Άλλα μειονεκτούντα άτομα

930

512

418

CO18 - Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από
τη στέγαση

659

213

446

CO19 – Άτομα από αγροτικές περιοχές

235

16

219

2.234

831

1.403

Επενδυτική Προτεραιότητας 9i - Καταπολέμηση
κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 57. Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020, Πηγή:
ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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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 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
περιθωριοποιημένες κοινότητες (π.χ. Ρομά), οι άστεγοι ή τα άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη
στέγαση, οι φτωχοί εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

3.3.4. 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 31/12/2019.
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα από τα απογραφικά δελτία εξόδου του ΟΠΣ για τη συγκεκριμένη
δράση, με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2019, το σύνολο των αποτελεσμάτων της δράσης
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της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής της επενδυτικής προτεραιότητας 9i
παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Κωδ. Δείκτη

Ονομασία δείκτη

Συνολικά Έτη
(Έτη 2015, 2016, 2017 & 2018)

Επ.Προτ. 9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής
προώθηση των ίσων ευκαιριών

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

CR01

Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

98

8

90

CR02

Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση /
κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

30

7

23

CR03

Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά
τη λήξη της συμμετοχής τους

44

16

28

CR04

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως
μετά τη λήξη συμμετοχής τους

202

91

111

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

190

89

101

CR06

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

157

25

132

CR07

Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά
εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής
τους

6

0

6

διακρίσεων
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Κωδ. Δείκτη

Ονομασία δείκτη

Συνολικά Έτη
(Έτη 2015, 2016, 2017 & 2018)

CR08

Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

33

11

22

CR09

Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

44

12

32

Πίνακας 58. Άμεσα Αποτελέσματα συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020.

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 31/12/2019 οι οικονομικά μη
ενεργοί συμμετέχοντες (CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα) που δραστηριοποιήθηκαν σε
αναζήτηση εργασίας ανήλθαν σε 44 άτομα (στα 853) εκ των οποίων οι 28, στις 637, ωφελούμενες
ήταν γυναίκες και οι 16, στους 216, ωφελούμενους ήταν άνδρες.
CR01 Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

7,41%

8,00%
7,00%
6,00%

5,16%

4,40%

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Γράφημα 34. Συμμετέχοντες (οικονομικά μη ενεργοί) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους.Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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Συνεπώς το ποσοστό συμμετεχόντων στη δράση που δραστηριοποιήθηκε σε αναζήτηση εργασίας
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχή του ανήλθε στο 5,2%.

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 (άθροισμα δεικτών CO01+CO03+CO05)
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 30 στους 2.458 ωφελούμενους, εκ των οποίων οι 23 στις
1.791 ήταν γυναίκες και οι 7 στους 667 άνδρες, παρακολούθησαν κατάρτιση μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους στις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii.

Γράφημα 35. Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/ κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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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. Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου
44 ωφελούμενοι συμμετέχοντες απόκτησαν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους σε
δράσεις της ΕΠ 9iii, εκ των οποίων οι 16 ήταν άνδρες και οι 28 γυναίκες.

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 (άθροισμα δεικτών CO01+CO03).
Με βάση τα στοιχεία 31/12/2019, 202, στους 2.021 συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν άνεργοι ή
οικονομικά μη ενεργοί βρήκαν απασχόληση, εκ των οποίων οι 111, στις 1.417 ήταν γυναίκες και οι
91, στους 604 άνδρες. Το ποσοστό στο σύνολο των άνεργων ή οικονομικά μη ενεργών
συμμετεχόντων ανήλθε σε 10% (15,07% για τους συμμετέχοντες άνδρες και 7,83% για τις
συμμετέχουσες γυναίκες).

Γράφημα 36. Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020
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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, 101 στις 738 ωφελούμενες γυναίκες και 89
στους 602 ωφελούμενους άνδρες, που ανήκουν στην κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων
(άρθροισμα δεικτών CO15+CO16+CO17) δραστηριοποιήθηκαν σε αναζήτηση εργασίας ή
συμμετείχαν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, απόκτησαν εξειδίκευση ή βρήκαν θέση απασχόλησης
(συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης). Αυτό συνεπάγεται ότι ένα ποσοστό 14% (14,7% για
τους άνδρες και 13,7% για τις γυναίκες) βελτίωσε τη θέση του ως προς την αγορά εργασίας
(διαδικασίες αναζήτησης, βελτιωμένα προσόντα/ικανότητες, εύρεση εργασίας).

Γράφημα 37. 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, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

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
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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, 132, στις 1417 ωφελούμενες και 25 στους 604
ωφελούμενους, 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
9,32% στις γυναίκες, 4,14% στους άνδρες και 7,7% στο σύνολο).

Γράφημα 38. Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης,
εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2019

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,
γ) μετακινήθηκαν σε θέση εργασίας που απαιτεί υψηλότερες δεξιότητες/ προσόντα / εξειδίκευση,
ή/και,
δ) έλαβαν προαγωγή (received a promotion).
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Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 6, στις 374 ωφελούμενες (και κανένας
ωφελούμενος) που εργάζονταν ή αυτοαπασχολούνταν κατά την έναρξη της δράσης (δείκτης CO05),
βελτίωσαν εντός 6 μηνών από τη λήξη συμμετοχής τους σε αυτή, την κατάσταση τους στην αγορά
εργασίας (ποσοστό 0% για τους άνδρες και 1,6% 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.

Γράφημα 39. Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

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, 22, στις 363 ωφελούμενες γυναίκες και 11
στους 151 άνδρες, οι οποίοι κατά την είσοδό της στην πράξη ήταν άνω των 54 ετών (δείκτης CO07),
κατάφεραν να βρουν απασχόληση (ή αυταπασχόληση) 6 μήνες μετά τη λήξης της συμμετοχής τους
σε αυτή. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό 6,1% για τις γυναίκες ωφελούμενες και 7,3% για τους
άνδρες ωγελούμενους, ενώ το συνολικό ποσοστό προσεγγίζει το 6,4%.
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Γράφημα 40. Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυταπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

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, 32, στις 738 ωφελούμενες γυναίκες και 12
στους 602 ωφελούμενους 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 2%
στους άνδρες και 4,3% στις γυναίκες).
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Γράφημα 41. Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους, Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020

3.4. Συμπεράσματα

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. 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 υπερεπιτευχθεί ο στόχος που αφορά τον Πληθυσμό που καλύπτεται
από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (ποσοστό επίτευξης του δείκτη εκροής με κωδ. CO36, 181% ή
2.169.940 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.
-

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 υπερεπιτευχθεί 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, 111,8% ή 44.722 άτομα). Η επίτευξη του εν λόγω δείκτη συνεισφέρει στους
στόχους του Μέτρου Πολιτικής 9 της ΠΕΣΚΕ, που αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών φροντίδας και
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φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά που
απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
- Όσον αφορά τις δράσεις που αφορούν την προώθηση στην απασχόληση 750 ατόμων ευπαθών
κοινωνικών ομάδων (τιμή στόχος 2023), αυτές παρουσιάζουν υπερεπίτευξη (ποσοστό επίτευξης του
δείκτη με κωδ. 10902, 153,7%). Η υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων 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 14.539 άτομα ή ποσοστό 145%, 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 119% ή 2.386 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 94 συμμετέχοντες με αναπηρία (ποσοστό
επίτευξης του δείκτη με κωδ. CO16, 55,2% με τιμή στόχο 2023 τους 170 συμμετέχοντες). Η επίτευξη
του δείκτη θα συνεισφέρει στους στόχους του Μέτρου Πολιτικής 18 της ΠΕΣΚΕ που αφορά στην
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Αναβάθμιση και υποστήριξη στη λειτουργία των δομών και υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία. Στο
πλαίσιο των υλοποιούμενων δράσεων της ΕΠ 9iii, έχουν υποστηριχθεί είκοσι δύο (22) δομές που
λειτουργούν προς όφελος των κακοποιημένων γυναικών και των ατόμων με αναπηρία (ποσοστό
επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05502, 115%). Παράλληλα, επιτυγχάνεται και ο στόχος του αριθμού
των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05503,
142% ή 3.403 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, 171% ή 1.460 ωφελούμενοι)
και τον αριθμό των σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
(ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 11501, 182,8% ή 620 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 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 (31/12/2019) ανέρχονται σε 75.981
άτομα (ήτοι ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05503, 379,9%). 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
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.
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-

Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v, η πορεία υλοποίησης έως και τις 31/12/2019 είναι

μηδενική και θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης προκειμένου να
επιτευχθούν οι στόχοι 2023 του ΕΠ ΠΚΜ. Η Επενδυτική 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.
-

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 31/12/2019 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 υλοποίησης 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έτος

Σύνολο χώρας

Κεντρική Μακεδονία

Ημαθία

Θεσ/νίκη

Κιλκίς

Πέλλα

Πιερία

Σέρρες

Χαλκιδική

2000
2001

168.59

64

164.31

71.37

136.02

67.28

138.69

58.08

189.02

174.65

66.58

171.73

73.64

146.25

69.39

142.38

59.75

190.76

2002

180.83

67.3

173.79

76.83

142.56

75.21

135.04

63.4

188.56

2003

190.86

68.79

177.43

81.92

137.97

75.94

148.11

63.27

209.9

2004

200.02

71.14

182.71

86.21

147.07

80.77

145.42

69.45

204.13

2005

200.63

71.09

187.61

83.33

151.92

78.49

156.84

64.45

229.19

2006

211.33

73.8

191.62

91.15

142.94

86.99

146.86

70.74

227.67

2007

217.7

77.14

194.98

95.43

161.79

89.66

152.47

75.32

221.81

2008

216.39

80.58

188.5

103.2

149.24

100.24

146.38

78.02

222.54

2009

206.54

81.89

179.92

105.28

137.1

103.74

137.78

81.32

202.99

2010

194.97

80.91

167.72

104.36

129.15

103.83

129.5

85.66

185.94

2011*

177.43

82.29

157.51

102.18

122.46

100.68

126.05

82.15

181.87

2012*

165.37

81.38

149.37

98.2

118.85

100.53

115.34

85.67

162.52

2013*

161.17

78.6

141.37

97.24

114.09

99.64

112.32

85.63

152.95

2014*

163.45

76.6

145.4

92.81

127.88

90.34

119.01

79.42

164.35

2015*

163.81

77.31

139.98

98.5

117.89

95.25

114.18

85.41

151.5

2016*

164.18

78.45

138.01

101.61

112.27

100.86

107.23

91.98

154.03

2017*

166.98

78.89

136.02

106.22

108.36

106.8

103.99

99.34

136.29

Μέσος όρος

184.72

75.37

166

92.75

133.54

90.31

132.09

76.61

187.56

Τυπική απόκλιση
20.13
5.83
20.16
11.29
15.41
12.86
16.61
11.77
28.92
Πίνακας 59. Πραγματικό κατά κεφ. ΑΕΠ για το σύνολο της χώρας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2000-2017, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή
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Σύνολο χώρας

Έτος

Σύνολο
απασχολούμενων

ΡΜ
απασχόληση

%
Δημ.Τομέα

% Ιδ.
Τομέα

% Πλήρους
απασχόλησης

% Μερικής
απασχόλησης

% Αυτό/νοι
με
προσωπικό

% Αυτό/νοι
χωρίς
προσωπικό

%
Μισθωτών

% Βοηθοί
οικογ. Επίχ.

2000

4,088.47

-

21.07

78.93

95.47

4.53

8.08

0.24

58.19

9.53

2001

4,202.14

0.02

21.1

78.9

95.99

4.01

8.11

0.23

60.44

8.27

2002

4,264.91

-0.01

21.39

78.61

95.59

4.41

7.44

0.24

60.97

7.99

2003

4,353.16

0.04

21.31

78.69

95.74

4.26

7.23

0.23

61.17

8.11

2004

4,389.51

-0.02

22.9

77.1

95.41

4.59

7.94

0.22

63.66

6.34

2005

4,443.56

0.02

22.02

77.98

94.98

5.02

7.87

0.22

64

6.32

2006

4,527.51

0.04

22.34

77.66

94.22

5.78

8.01

0.21

63.96

6.54

2007

4,564.05

0

22.31

77.69

94.34

5.66

8.02

0.21

64.66

6.36

2008

4,610.46

0

22.13

77.87

94.33

5.67

8.34

0.21

64.99

5.88

2009

4,556.00

-0.03

21.97

78.03

93.88

6.12

8.27

0.21

64.73

5.84

2010

4,389.75

-0.04

22.2

77.8

93.48

6.52

7.85

0.22

64.4

5.67

2011

4,054.33

-0.09

22.65

77.35

93.13

6.87

7.66

0.23

63.79

5.47

2012

3,694.98

-0.09

22.81

77.19

92.16

7.84

7.06

0.25

63.36

5.02

2013

3,513.20

-0.06

23.11

76.89

91.48

8.52

6.65

0.25

63.01

4.89

2014

3,536.24

0.02

22.18

77.82

90.51

9.49

6.33

0.25

64.03

4.7

2015

3,610.69

0.07

21.46

78.54

90.49

9.51

6.88

0.24

65.04

4.37

2016

3,673.56

0.03

21.38

78.62

90.12

9.88

7.4

0.23

65.91

3.91

2017

3,752.67

0.01

21.33

78.67

90.16

9.84

7.31

0.23

65.93

3.93

Μέσος όρος

-0.01

21.98

78.02

93.41

6.59

7.58

0.23

63.46

6.06

0.01

2.04

1.58

Τυπική απόκλιση

0.05
0.64
0.64
2.08
2.08
0.58
Πίνακας 60. Στοιχεία απασχόλησης 2000-2017, σύνολο χώρας, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΡΜ
απασχόληση

%
Δημ.Τομέα

% Ιδ.
Τομέα

% Πλήρους
απασχόλησης

% Μερικής
απασχόλησης

% Αυτό/νοι
με
προσωπικό

% Αυτό/νοι
χωρίς
προσωπικό

%
Μισθωτών

% Βοηθοί οικογ.
Επίχ.

696.64

-

18.31

81.69

95.44

4.56

9.97

0.24

56.55

9.46

712.25

0.03

18.78

81.22

95.18

4.82

9.94

0.23

57.02

9.62

2002

704.28

0.02

19.82

80.18

94.74

5.26

9.02

0.24

57.53

9.18

2003

734.71

0.02

18.62

81.38

95.2

4.8

8.67

0.25

57.42

9.26

2004

719.84

0.01

22.27

77.73

95.87

4.13

7.89

0.24

61.46

6.71

2005

731.83

0.01

20.45

79.55

95.35

4.65

7.73

0.24

61.75

6.73

2006

758.13

0.02

20.9

79.1

94.12

5.88

8.65

0.23

61.21

7.25

2007

759.19

0.01

20.36

79.64

93.99

6.01

8.76

0.23

61.55

7.14

2008

760.5

0.01

20.11

79.89

93.01

6.99

9.55

0.22

62

6.43

2009

741.1

-0.01

20.53

79.47

93.28

6.72

9.59

0.22

62.59

6.16

2010

714.83

-0.04

20.74

79.26

93.1

6.9

8.74

0.23

62.51

5.89

2011

650.17

-0.08

21.39

78.61

92.84

7.16

8.73

0.24

61.36

5.51

2012

590.4

-0.09

23.11

76.89

93.09

6.91

8.39

0.26

60.51

4.78

2013

553.6

-0.05

23.01

76.99

92.74

7.26

7.28

0.29

59.68

4.1

2014

563.4

0.01

21.44

78.56

91.39

8.61

6.62

0.29

60.28

3.99

2015

600.76

0.02

21.01

78.99

90.8

9.2

8.75

0.26

61.53

4.19

2016

618.81

0.02

20.88

79.12

91.05

8.95

8.3

0.26

61.85

3.74

2017

625.98

0.02

20.77

79.23

90.68

9.32

7.47

0.26

63.41

3.38

Μέσος όρος

0.00+*

20.69

79.31

93.44

6.56

8.56

0.25

60.57

6.31

Τυπική απόκλιση

0.04

1.33

1.33

1.68

1.68

0.91

0.02

2.08

2.07

Έτος

Σύνολο
απασχολούμενων

2000
2001

Πίνακας 61. Στοιχεία απασχόλησης 2000-2017, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Σημείωση: Το σύμβολο «+» στον μέσο όρο του ρυθμού μεταβολής του αριθμού των απασχολουμένων, αναφέρεται σε έναν πολύ μικρό αριθμό (0.004).
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Σύνολο χώρας

1 βάθμια

Κατώτερη
2ο βάθμια

Ανώτερη
2οβάθμια &
Μετα2οβάθμια

3ο βάθμια

29.41

10.96

36.72

20.43

1.92

29

11.12

37.07

20.89

1.81

27.67

11.08

37.61

21.82

4,353.16

1.74

26.7

10.8

38.71

22.04

2004

4,389.51

1.29

22.44

11.09

40.78

24.4

2005

4,443.56

1.22

21.75

11.37

41.14

24.52

2006

4,527.51

1.11

20.51

10.98

41.49

25.91

2007

4,564.05

1.02

19.54

11.39

41.73

26.31

2008

4,610.46

0.9

19

11.09

41.94

27.07

2009

4,556.00

0.89

18.86

11.26

41.77

27.21

2010

4,389.75

0.93

18.11

10.92

41.65

28.38

2011

4,054.33

0.79

16.62

10.71

41.64

30.24

2012

3,694.98

0.58

15.14

10.4

41.82

32.06

2013

3,513.20

0.55

14.4

9.72

42.55

32.77

2014

3,536.24

0.59

13.65

9.82

42.45

33.49

2015

3,610.69

0.49

12.44

9.78

43.5

33.8

2016

3,673.56

0.41

11.24

9.34

43.99

35.03

2017

3,752.67

0.39

10.35

9.3

44.27

35.7

Μέσος όρος

1.06

19.27

10.62

41.16

27.89

Τυπική απόκλιση

0.59

6

0.71

2.23

5.04

Έτος

Σύνολο
απασχολουμένων

Λίγη ή
καθόλου

2000

4,088.47

2.48

2001

4,202.14

2002

4,264.91

2003

ο

Πίνακας 62. Στοιχεία εκπαίδευσης απασχολουμένων στο σύνολο της χώρας, 2000-2017, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.
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Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας
Έτος

Σύνολο
απασχολουμένων

Λίγη ή

1ο

Κατώτερη

Ανώτερη 2οβάθμια

3ο

καθόλου

βάθμια

2ο βαθμια

& Μετα-2οβάθμια

βάθμια

2000

696.64

2.79

28.94

10.61

36.91

20.75

2001

712.25

2.14

27.97

10.79

36.82

22.27

2002

704.28

1.99

26.78

11.02

37.11

23.10

2003

734.71

2.25

26.01

10.27

39.03

22.43

2004

719.84

0.92

22.00

11.89

40.10

25.09

2005

731.83

0.85

21.56

12.36

39.93

25.30

2006

758.13

0.79

20.24

11.93

40.61

26.44

2007

759.19

0.71

19.09

12.59

40.67

26.94

2008

760.50

0.71

18.08

12.43

41.07

27.71

2009

741.10

0.58

18.07

12.56

40.30

28.49

2010

714.83

0.52

17.33

11.45

40.94

29.76

2011

650.17

0.56

15.01

10.92

42.06

31.44

2012

590.40

0.48

13.40

11.01

41.44

33.67

2013

553.60

0.72

12.86

10.96

42.59

32.88

2014

563.40

1.04

11.89

10.96

43.40

32.71

2015

600.76

0.90

11.72

9.81

43.37

34.20

2016

618.81

0.45

10.25

10.18

43.33

35.79

2017

625.98

0.12

8.90

9.74

44.87

36.36

Μέσος όρος

1.03

18.34

11.19

40.81

28.63
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Τυπική απόκλιση

0.74

6.28

0.92

2.31

4.94

Πίνακας 63. Στοιχεία εκπαίδευσης απασχολουμένων στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, 2000-2017, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.
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Διάρκεια ανεργίας
Έτος

PM αριθμοί
ανέργων
Σύνολο ανέργων

0-5 μήνες

6 -11 μήνες

>12 μήνες
(μακροχρόνια
άνεργοι)

Θέση στην τελευταία εργασία

24 >

Νέοι άνεργοι

Αυτοαπασχολούμενοι

Μισθωτοί

Βοηθοί οικογ.
επιχ.

2000

523.47

-

29.03

0.16

55.18

31.56

0.46

2.99

44.48

0.72

2001

508.40

-0.03

33.61

0.15

51.35

29.07

0.47

2.91

44.40

0.65

2002

492.64

-0.03

31.29

0.18

51.09

29.66

0.41

2.72

49.81

0.66

2003

472.63

-0.04

29.07

0.16

54.65

29.42

0.42

2.94

48.94

0.66

2004

520.00

0.10

29.62

0.17

52.88

29.66

0.42

3.16

48.54

0.45

2005

493.54

-0.05

30.23

0.18

51.94

29.64

0.38

3.35

53.28

0.63

2006

448.20

-0.09

28.04

0.18

54.14

29.88

0.36

3.56

54.88

0.46

2007

418.34

-0.07

34.26

0.16

49.71

28.14

0.36

3.07

55.13

0.58

2008

387.86

-0.07

36.96

0.16

47.09

26.85

0.35

3.47

54.53

0.48

2009

484.71

0.25

41.60

0.18

40.37

21.83

0.28

3.62

62.06

0.69

2010

639.35

0.32

37.55

0.18

44.61

22.00

0.24

4.18

66.02

0.83

2011

881.83

0.38

32.98

0.18

49.33

23.94

0.24

4.43

65.89

0.76

2012

1,195.10

0.36

25.38

0.16

59.09

30.75

0.25

5.55

64.61

0.57

2013

1,330.34

0.11

19.19

0.14

67.11

41.25

0.24

7.05

63.12

0.66

2014

1,274.41

-0.04

16.18

0.10

73.51

48.82

0.24

7.95

61.47

0.78

2015

1,196.97

-0.06

15.97

0.11

73.12

51.20

0.23

7.79

61.20

0.64

2016

1,130.93

-0.06

16.90

0.11

71.97

51.90

0.21

7.15

62.23

0.76

2017

1,027.05

-0.09

16.59

0.11

72.75

52.46

0.20

6.83

61.19

0.79

Μέσος όρος

0.88

28.03

0.15

56.66

33.78

0.32

4.60

56.77

0.65

Τυπική απόκλιση

0.17

8.03

0.03

10.50

10.41

0.09

1.90

7.25

0.11

Πίνακας 64. Στοιχεία διάρκειας ανεργίας στο σύνολο της χώρας, 2000-2017, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.
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Διάρκεια ανεργίας
Έτος

Σύνολο

ΡΜ αριθμού

ανέργων

ανέργων

0-5 μήνες

2000

87.05

-

2001

88.00

2002

Θέση στην τελευταία απασχόληση

6 -11 μήνες

>12 μήνες
(μακροχρόνια
άνεργοι)

24 >

Νέοι άνεργοι

Αυτοαπασχολούμενος

Μισθωτός

Βοηθός οικογ.
Επιχ.

29.77

0.18

52.15

27.94

0.45

2.97

45.68

0.87

0.01

38.26

0.13

48.32

26.98

0.45

3.47

45.05

0.79

91.66

0.04

30.01

0.21

48.75

28.49

0.36

2.87

54.87

1.12

2003

85.05

-0.07

27.86

0.15

57.48

30.45

0.37

3.34

51.41

1.27

2004

100.93

0.19

28.47

0.19

52.97

27.26

0.40

3.85

49.60

0.65

2005

92.45

-0.08

31.54

0.18

50.27

28.58

0.38

4.44

51.71

1.39

2006

79.35

-0.14

25.25

0.20

55.09

30.99

0.37

4.12

52.49

0.86

2007

75.87

-0.04

28.73

0.17

54.32

30.25

0.35

3.77

52.94

1.15

2008

70.13

-0.08

26.48

0.19

54.69

31.10

0.35

4.82

51.96

0.63

2009

83.10

0.19

34.15

0.19

46.37

26.27

0.27

4.38

61.18

0.25

2010

113.13

0.36

29.36

0.19

51.76

25.28

0.21

3.13

69.65

0.82

2011

159.99

0.41

27.58

0.18

54.32

28.10

0.26

4.62

64.78

0.69

2012

209.44

0.31

20.61

0.17

62.82

36.69

0.26

5.15

63.11

0.47

2013

239.04

0.14

18.83

0.12

68.78

44.75

0.25

7.90

59.84

1.00

2014

227.13

-0.05

14.83

0.10

75.16

54.01

0.25

9.55

56.44

1.75

2015

210.71

-0.07

14.36

0.11

74.51

56.01

0.23

8.18

57.81

1.12

2016

200.69

-0.05

13.65

0.11

75.81

58.00

0.22

7.24

58.09

0.69

2017

186.01

-0.07

17.32

0.10

72.31

53.82

0.19

7.45

57.40

0.77

Μέσος όρος

0.99

25.39

0.16

58.66

35.83

0.31

5.07

55.78

0.90

Τυπική απόκλιση

0.17

7.16

0.04

10.12

11.69

0.08

2.06

6.47

0.35

Πίνακας 65. Στοιχεία διάρκειας ανεργίας στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, 2000-2017, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχ
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Σύνολο χώρας
Έτος

Απασχολούμενοι

Άνεργοι

Εργατικό Δυναμικό

Ποσοστό ανεργίας

2000

4,088.47

523.47

4,611.94

11.35

2001

4,202.14

508.40

4,710.54

10.79

2002

4,264.91

492.64

4,757.55

10.35

2003

4,353.16

472.63

4,825.79

9.79

2004

4,389.51

520.00

4,909.51

10.59

2005

4,443.56

493.54

4,937.10

10.00

2006

4,527.51

448.20

4,975.71

9.01

2007

4,564.05

418.34

4,982.39

8.40

2008

4,610.46

387.86

4,998.32

7.76

2009

4,556.00

484.71

5,040.71

9.62

2010

4,389.75

639.35

5,029.10

12.71

2011

4,054.33

881.83

4,936.16

17.86

2012

3,694.98

1,195.10

4,890.08

24.44

2013

3,513.20

1,330.34

4,843.54

27.47

2014

3,536.24

1,274.41

4,810.65

26.49

2015

3,610.69

1,196.97

4,807.66

24.90

2016

3,673.56

1,130.93

4,804.49

23.54

2017

3,752.67

1,027.05

4,779.72

21.49

Μέσος όρος

4,123.62

745.88

4,869.50

15.36

Τυπική απόκλιση

392.16

345.99

117.01

7.22
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Πίνακας 66. Ποσοστό ανεργίας, σύνολο χώρας για την περίοδο 2000-2017, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Έτος

Απασχολούμενοι

Άνεργοι

Εργατικό Δυναμικό

Ποσοστό ανεργίας

2000

696.64

87.05

783.69

11.11

2001

712.25

88

800.25

11.00

2002

704.28

91.66

795.94

11.52

2003

734.71

85.05

819.76

10.37

2004

719.84

100.93

820.77

12.30

2005

731.83

92.45

824.28

11.22

2006

758.13

79.35

837.48

9.47

2007

759.19

75.87

835.06

9.09

2008

760.5

70.13

830.63

8.44

2009

741.1

83.1

824.2

10.08

2010

714.83

113.13

827.96

13.66

2011

650.17

159.99

810.16

19.75

2012

590.4

209.44

799.84

26.19

2013

553.6

239.04

792.64

30.16

2014

563.4

227.13

790.53

28.73

2015

600.76

210.71

811.47

25.97

2016

618.81

200.69

819.5

24.49
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2017

625.98

186.01

811.99

22.91

Μέσος όρος

679.80

133.32

813.12

16.47

Τυπική απόκλιση

70.46

61.31

16.16

7.75

Πίνακας 67. Ποσοστό ανεργίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2000-2017, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.
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Σύνολο χώρας
Σύνολο

Λίγη ή

1ο

Κατώτερη

Ανώτερη 2οβάθμια

3ο

ανέργων

καθόλου

βάθμια

2ο βαθμια

& Μετα-2οβάθμια

βάθμια

2000

523.47

1.17

21.18

12.64

50.65

14.37

2001

508.40

1.02

20.47

14.57

49.15

14.80

2002

492.64

0.99

19.48

13.53

50.82

15.17

2003

472.63

0.68

18.33

12.52

52.38

16.10

2004

520.00

0.99

18.56

11.99

49.55

18.91

2005

493.54

0.89

16.75

12.40

50.49

19.47

2006

448.20

0.63

15.78

11.82

51.25

20.52

2007

418.34

1.03

15.93

11.47

49.36

22.21

2008

387.86

0.84

14.84

12.47

49.65

22.21

2009

484.71

1.09

15.68

13.25

49.12

20.85

2010

639.35

1.28

15.36

12.83

48.90

21.63

2011

881.83

1.32

14.85

11.92

48.87

23.04

2012

1,195.10

0.91

15.13

12.21

49.40

22.36

2013

1,330.34

0.95

14.04

12.47

49.94

22.61

2014

1,274.41

1.04

13.15

12.23

50.33

23.25

2015

1,196.97

1.15

12.26

11.82

49.51

25.26

2016

1,130.93

0.64

11.98

11.63

50.78

24.98

2017

1,027.05

1.01

11.22

11.08

50.98

25.71

Μέσος όρος

0.98

15.83

12.38

50.06

20.75

Τυπική απόκλιση

0.20

2.87

0.82

0.95

3.59

Έτος
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Πίνακας 68. Στοιχεία εκπαίδευσης ανέργων στο σύνολο της χώρας, 2000-2017, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας
Σύνολο

Λίγη ή

1ο

Κατώτερη

Ανώτερη 2οβάθμια

3ο

ανέργων

καθόλου

βάθμια

2ο βαθμια

& Μετα-2οβάθμια

βάθμια

2000

87.05

1.28

19.82

12.94

48.70

17.27

2001

88.00

0.99

20.43

16.26

47.43

14.89

2002

91.66

0.95

19.33

13.65

49.68

16.39

2003

85.05

0.67

17.93

13.76

49.76

17.88

2004

100.93

1.06

16.11

11.88

50.09

20.86

2005

92.45

0.80

17.14

12.94

46.59

22.53

2006

79.35

0.38

17.77

11.18

47.62

23.05

2007

75.87

1.43

15.31

10.84

48.81

23.61

2008

70.13

1.30

12.73

11.81

51.78

22.39

2009

83.10

0.62

14.17

13.31

47.74

24.16

2010

113.13

0.82

15.73

12.64

47.45

23.36

2011

159.99

0.38

14.45

12.41

47.18

25.58

2012

209.44

0.60

15.23

14.23

46.29

23.64

2013

239.04

1.12

14.56

12.07

48.77

23.48

2014

227.13

1.03

14.60

11.12

49.01

24.24

2015

210.71

1.51

12.49

13.28

48.14

24.58

Έτος
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2016

200.69

0.74

11.98

12.73

48.66

25.89

2017

186.01

0.52

12.22

11.19

51.89

24.19

Μέσος όρος

0.85

15.56

12.12

45.51

20.28

Τυπική απόκλιση

0.34

4.08

3.15

11.80

5.50

Πίνακας 69. Στοιχεία εκπαίδευσης ανέργων στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, 2000-2017, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.
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Σύνολο χώρας
Συνολικό
πραγματικό
εισόδημα
2004

2005

2008

2009

2010

2011

21,973

Περιφ. κεντρικής Μακεδονίας

Ρυθμός
μεταβολής
πραγματικού

Συνολικό
πραγματικό

εισοδήματος

εισόδημα

-

20,226

(15,702)

(13,630)

5,987

1,096

Ρυθμός μεταβολής
πραγματικού
εισοδήματος
-

23,270

11.57

22,195

1.50

(17,428)

(208.53)

(16,005)

(5.66)

5,341

378

1,046

79

29,553

1.06

27,305

1.25

(21,374)

(8.04)

(20,137)

(7.20)

6,160

726

1,153

166

28,627

1.16

26,021

2.19

(21,151)

(13.10)

(19,307)

(25.37)

6,660

983

1,254

249

29,093

1.75

25,836

1.81

(21,169)

(19.57)

(18,025)

(14.36)

6,626

1502

1,298

337

26,885

1.35

26,282

0.69

(19,590)

(18.96)

(18,986)

(3.65)

5,694

1378

1,022

332
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2012

23,703

2.96

22,681

0.84

(16,971)

(37.24)

(15,839)

(4.53)

5,278

1616

991

361

23,075

1.46

21,177

1.00

(17,597)

(20.97)

(17,137)

(9.09)

6,905

2143

1,140

478

Μέσος όρος

25,875

2.14

24,057

1.24

(Τυπική Απόκλιση)

(19,297)

(48.94)

(17,749)

(12.07)

Μέγεθος δείγματος

48,651

8,726

9,000

2,002

2013

Πίνακας 70. Συνολικό πραγματικό εισόδημα σε επίπεδο νοικοκυριού στο σύνολο της χώρας και στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, Πηγή: Eurostat, EUSILC.

Σύνολο χώρας
Συνολικό
πραγματικό
διαθέσιμο

2004

2005

2008

Περιφ. κεντρικής Μακεδονίας

Ρυθμός
μεταβολής
πραγματικού

Συνολικό
πραγματικό
διαθέσιμο

εισόδημα

διαθέσιμου
εισοδήματος

εισόδημα

21,216

-

19,647

(15,821)

(13,692)

5,987

1,096

Ρυθμός μεταβολής
πραγματικού
διαθέσιμου
εισοδήματος

-

22,482

-0.56

21,659

-2.72

(17,561)

(22.96)

(16,118)

(44.34)

5,341

378

1,046

79

21,274

-3.52

20,210

0.90
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(22,662)

(107.02)

(21,189)

(8.06)

6,160

726

1,153

166

21,064

3.74

19,688

13.02

(21,330)

(99.23)

(19,869)

(196.79)

6,660

983

1,254

249

21,751

1.19

19,960

0.45

(21,275)

(45.37)

(18,620)

(3.93)

6,626

1,502

1,298

337

20,510

-0.07

20,850

-4.70

(20,069)

(62.62)

(19,021)

(93.36)

5,694

1,378

1,022

332

17,121

-2.22

16,980

0.28

(18,161)

(113.41)

(16,975)

(9.28)

5,278

1,616

991

361

16,835

0.77

15,994

3.73

(17,591)

(28.60)

(17,032)

(58.20)

6,905

2,143

1,140

478

Μέσος όρος περιόδου

20,266

0.08

19,384

1.82

(Τυπική Απόκλιση)

(19,604)

(75.11)

(18,109)

(84.70)

Μέγεθος δείγματος

48,651

8,726

9,000

2,002

2009

2010

2011

2012

2013

Πίνακας 71. Συνολικό ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα σε επίπεδο νοικοκυριού στο σύνολο της χώρας και στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, Πηγή:
Eurostat, EU-SILC.
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Σύνολο χώρας
Φύλο
Επίπεδο εκπαίδευσης

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Κατώτερη
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

26,603

5,551

16,077

12,679

35,020

27,816

10

10

20

17,332

15,603

16,091

19,481

17,297

17,946

248

631

879

16,792

17,799

17,451

21,538

19,861

20,417

83

157

240

19,654

16,060

17,255

21,546

19,253

20,110

667

1,339

2,006

22,245

18,757

20,441

20,192

18,760

19,542

19,596

21,003

40,599

22,082

18,503

20,189

20,245

18,784

19,567

20,604

23,140

43,744

Ανώτερη
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

Μετα-δευτεροβάθμια
μη τριτοβάθμια
εκπαίδευση

1ο στάδιο και 2ο
στάδιο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Μη διαθέσιμο
επίπεδο εκπαίδευσης

Σύνολο

Πίνακας 72. Μέσο διαθέσιμο εισόδημα ανα επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο, στο σύνολο της χώρας σε επίπεδο νοικοκυριού, Πηγή: Eurostat, EU-SILC.
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Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας
Φύλο
Επίπεδο εκπαίδευσης

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Κατώτερη
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

32,059

12,025

18,703

(0.00)

(402)

(11,570)

1

2

3

17,980

14,736

15,552

(18,398)

(14,316)

(15,447)

40

119

159

22,487

16,378

18,560

(18,195)

(14,391)

(15,911)

15

27

42

19,680

14,103

15,861

(17,584)

(15,618)

16,446

121

263

384

21,531

17,922

19,613

(18,708)

(17,717)

(18,276)

3,512

3,981

7,493

21,438

17,595

19,349

(18,664)

(17,518)

(18,150)

3,689

4,392

8,081

Ανώτερη
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

Μετα-δευτεροβάθμια
μη τριτοβάθμια
εκπαίδευση

1ο στάδιο και 2ο
στάδιο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Μη διαθέσιμο
επίπεδο εκπαίδευσης

Σύνολο
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Πίνακας 73. Μέσο διαθέσιμο εισόδημα ανά επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο, στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας σε επίπεδο νοικοκυριού, Πηγή: Eurostat,
EU-SILC.
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Σύνολο χώρας
Φύλο
Βασική κατάσταση
δραστηριότητας

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Εργαζόμενοι

22,056

19,105

20,503

(20,054)

(18,634)

(19,375)

8,815

9,793

18,608

21,150

17,986

19,496

(19,447)

(17,486)

(18,513)

1,657

1,814

3,471

21,850

18,117

19,917

(20,510)

(18,886)

(19,773)

4,657

5,001

9,658

22,020

18,847

20,361

(20,433)

(19,409)

(19,967)

8,072

8,842

16,914

21,937

18,742

20,266

(20,236)

(18,881)

(19,604)

23,201

25,450

48,651

Άνεργοι

Συνταξιούχοι ή σε
πρόωρη
συνταξιοδότηση

Άλλα ανενεργά
άτομα

Σύνολο

Πίνακας 74. Μέσο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ανά κατάσταση δραστηριότητας και φύλο, σύνολο χώρας, Πηγή: Eurostat, EU-SILC.
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Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας
Φύλο
Βασική κατάσταση
δραστηριότητας

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Εργαζόμενοι

22,147

18,285

20,073

(18,753)

(17,817)

(18,355)

1,628

1,889

3,517

20,055

16,929

18,220

(17,015)

(17,946)

(17,621)

263

374

637

21,093

16,940

18,967

(19,265)

(16,891)

(18,202)

856

898

1754

20,084

18,216

19,077

(17,908)

(17,767)

(17,854)

1,425

1,667

3092

21,094

17,906

19,384

(18,487)

(17,646)

(18,109)

41,72

4,828

9,000

Άνεργοι

Συνταξιούχοι ή σε
πρόωρη
συνταξιοδότηση

Άλλα ανενεργά
άτομα

Σύνολο

Πίνακας 75. Μέσο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ανά κατάσταση δραστηριότητας και φύλο, περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, Πηγή: Eurostat, EU-SILC.
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Σύνολο χώρας
Φύλo
Οικογενειακή
κατάσταση

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δεν έχει τελέσει γάμο
ποτέ

22,184

19,397

21,040

(20,790)

(20,331)

(20,647)

5,710

3,977

9,687

22,476

19,343

20,912

(19,949)

(19,181)

(19,632)

13,376

13,345

26,721

23,162

21,917

22,428

(23,215)

(18,815)

(20,715)

171

246

417

16,026

14,394

14,607

(16,751)

(14,637)

(14,938)

698

4,660

5,358

20,491

23,416

22,379

(23,092)

(20,715)

(21,620)

312

568

880

22,147

18,470

20,201

(20,203)

(18,721)

(19,519)

20,267

22,796

43,063

Παντρεμένοι

Εν διαστάσει

Εν χηρεία

Διαζευγμένοι

Σύνολο
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Πίνακας 76. Μέσο διαθέσιμο εισόδημα ανά οικογενειακή κατάσταση και φύλο, σύνολο χώρας, Πηγή: Eurostat, EU-SILC.

Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας
Φύλo
Οικογενειακή
κατάσταση

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δεν έχει τελέσει γάμο
ποτέ

20,820

17,376

19,263

(18,731)

(17,375)

(18,206)

1,054

870

1,924

21,922

18,416

20,143

(18,862)

(18,058)

(18,540)

2,401

2,472

4,873

24,875

23,580

24,142

(20,029)

(15,420)

(17,465)

36

47

83

15,488

14,759

14,839

(12,122)

(15,896)

(15,522)

107

864

971

20,829

21,166

21,059

(18,193)

(17,807)

(17,860)

41

89

130

Παντρεμένοι

Εν διαστάσει

Εν χηρεία

Διαζευγμένοι
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Σύνολο

21,430

17,592

19,342

(18,694)

(17,547)

(18,179)

3,639

4,342

7,981

Πίνακας 77. Μέσο διαθέσιμο εισόδημα ανά οικογενειακή κατάσταση και φύλο, περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, Πηγή: Eurostat, EU-SILC.
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Μέσο Ετήσιο Δηλωθέν Οικογενειακό Εισόδημα
Σύνολο Χώρας
Εισοδ/τίες

PM

Επιχειρηματίες

PM

Αγρότες

PM

Μισθωτοί

PM

Συν/χοι

PM

ΣΥΝΟΛΟ

PM

2008

6,132

-

23,658

-

10,943

-

18,291

-

15,218

-

16,668

-

2009

6,370

0.04

24,172

0.04

11,429

0.04

19,234

0.04

15,885

0.04

17,340

0.040

2010

6,042

-0.05

24,565

-0.05

11,572

-0.05

19,829

-0.05

16,547

-0.05

17,612

0.016

2011

5,761

-0.05

24,644

-0.05

11,231

-0.05

19,396

-0.05

16,228

-0.05

17,241

-0.021

2012

4,511

-0.22

20,633

-0.22

10,044

-0.22

18,652

-0.22

15,797

-0.22

15,604

-0.095

2013

2,873

-0.36

18,249

-0.36

9,069

-0.36

16,804

-0.36

14,909

-0.36

13,431

-0.139

2014

4,325

0.51

18,614

0.51

9,875

0.51

14,568

0.51

13,232

0.51

12,338

-0.081

2015

4,287

-0.09

18,288

-0.09

9,447

-0.09

14,209

-0.09

13,115

-0.09

12,133

-0.017

2016

4,556

0.06

17,066

0.06

10,295

0.06

14,006

0.06

11,704

0.06

11,728

-0.033

2017

4,665

0.02

16,257

0.02

9,934

0.02

13,857

0.02

11,175

0.02

11,556

-0.015

Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας
2008

4,831

-

21,018

-

10,139

-

16,626

-

13,888

-

14,838

-

2009

4,901

0.02

21,481

0.02

10,515

0.04

17,480

0.05

14,440

0.04

15,384

0.04

2010

4,673

-0.05

21,755

0.01

10,613

0.01

17,981

0.03

15,055

0.04

15,588

0.01

2011

4,525

-0.03

21,859

0.01

10,366

-0.02

17,589

-0.02

14,845

-0.01

15,320

-0.02

2012

3,498

-0.23

18,423

-0.16

9,154

-0.12

16,833

-0.04

14,503

-0.02

13,861

-0.10

2013

2,273

-0.35

16,451

-0.11

8,425

-0.08

15,083

-0.10

13,850

-0.05

11,996

-0.13

2014

3,340

0.47

16,446

0.00

10,725

0.27

12,792

-0.15

12,435

-0.10

11,013

-0.08

2015

4,742

0.42

16,252

-0.01

9,127

-0.15

12,510

-0.02

12,332

-0.01

11,074

0.01

2016

3,508

-0.26

15,429

-0.05

9,866

0.08

12,387

-0.01

10,927

-0.11

10,501

-0.05

2017

3,531

0.01

14,651

-0.05

9,661

-0.02

12,285

-0.01

10,478

-0.04

10,357

-0.01

2018

3,535

0.00

14,677

0.00

9,676

0.00

12,288

0.00

10,429

10,429

0.00

10,339

0.00

2019

3,881

0.10

14,653

0.00

9,284

-0.04

12,399

0.01

10,275

10,275

-0,01

10,361

0.00

Πίνακας 78. Μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. (Πηγή: ΑΑΔΕ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΣΚΕ

9α

9α

160

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

CO36

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Ε

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

05501

Δυναμικότητα των υποδομών
κοινωνικής φροντίδας που
ενισχύονται (πρόσθετος
δείκτης)

Ε

Επίτευξη

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

-

Αριθμός

1.200.00
0,0

2.169.940

2.433160

1662

Α(Αποτελέσματ
ος)

Κωδ.
Δείκτη

Είδος Δείκτη

Τίτλος Επενδυτικής

Ε(Εκροής)

Πίνακας 79. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ ΠΚΜ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΣΚΕ
Κωδ.

-

Αριθμός

(Ποσοστό %)

(181%)

(68,3%)

Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

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

Μέτρο πολιτικής 18:
Αναβάθμιση και υποστήριξη
στη λειτουργία δομών και
υπηρεσιών για άτομα με
αναπηρία
Μέτρο πολιτικής 20: Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων

Αναφέρεται σε τιμή εντάξεων, βάσει της αναφοράς ΟΠΣ των δελτίων επίτευξης, με στοιχεία έως 31/12/2018.
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9α

9i

9i

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

Τ1350

Δυναμικότητα που προκύπτει
από βελτιωμένες υποδομές
υγείας

Α

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

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

Ε

Επίτευξη

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

(Ποσοστό %)

6.791,0
0

Αριθμός

6.901,0

6.227161

-

Αριθμός

Α(Αποτελέσματ
ος)

Τίτλος Επενδυτικής

Είδος Δείκτη

Κωδ.

Ε(Εκροής)
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(90,2%)

40.000,0

37.126,00162
(92,8%)

Αριθμός

750,0

1.153
(153,7%)

161

Συνεισφορά σε μέτρα 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)
Μέτρο πολιτικής 11:
Ολοκληρωμένες δράσεις /
παρεμβάσεις σε ευπαθείς
ομάδες σε κλάδους αιχμής
της οικονομίας της
περιφέρειας / τοπικής
οικονομίας

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.
162

Η τιμή επίτευξης αναφέρεται σε άθροισμα των ετών 2015-2018.

415

9i

9i

9i

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

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

10801

Δημιουργία Περιφερειακού
Μηχανισμού διάγνωσης
αναγκών αγοράς εργασίας

Ε

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

10502

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

Α

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

Τιμή
Βάσης

Α(Αποτελέσματ
ος)

Τίτλος Επενδυτικής

Είδος Δείκτη

Κωδ.

Ε(Εκροής)
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Επίτευξη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

(Ποσοστό %)

Αριθμός

1

1
(100%)

1800

Αριθμός

10.000,0

14.539,0
(145%)

0

Αριθμός

337,0

668
(198%)

416

Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

Μέτρο πολιτικής 21:
Επιτελική Μονάδα
Συντονισμού, Προώθησης και
Παρακολούθησης δράσεων
Περιφερειακής Στρατηγικής
Κοινωνικής Ένταξης

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

Επίτευξη

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

(Ποσοστό %)

Α(Αποτελέσματ
ος)

Τίτλος Επενδυτικής

Ε(Εκροής)

Κωδ.

Είδος Δείκτη
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Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

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

226163

Μέτρο πολιτικής 17:
Ολοκληρωμένες κοινωνικές
παρεμβάσεις με στόχο την
κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων (π.χ. Ρομά,
μετανάστες)

9ii

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

05502

Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών

Ε

-

Αριθμός

2

2

Μέτρο πολιτικής 2:
Αναβάθμιση και Λειτουργία
Κέντρων Υποδοχής Αστέγων
με πρόβλεψη κινητών
μονάδων

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

05503

Αριθμός ωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

Ε

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

05504

Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες /
διευρυμένες υπηρεσίες

Α

Βελτίωση της πρόσβασης
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην
εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην

11104

Μετανάστες, συμμετέχοντες
αλλοδαπής προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομένων
περιθωριοποιημένων

Α

9ii

9ii

9ii

163

(100%)

Αριθμός

2000

2.386
(119%)

0

Αριθμός

2

0
(0%)

240

Αριθμός

30

0
(0%)

Αναφέρεται σε τιμή εντάξεων

417

Μέτρο πολιτικής 2:
Αναβάθμιση και Λειτουργία
Κέντρων Υποδοχής Αστέγων
με πρόβλεψη κινητών
μονάδων

Κωδ.
Δείκτη

τοπική κοινωνική ζωή

9iii

9iii

Τίτλος Δείκτη

Επίτευξη

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

(Ποσοστό %)

-

Αριθμός

170

94

Α(Αποτελέσματ
ος)

Τίτλος Επενδυτικής

Είδος Δείκτη

Κωδ.

Ε(Εκροής)

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2019
Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

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

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

CO16

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

05502

συμμετέχοντες με αναπηρία

Ε

(55,2%)

Ε

Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών

-

Αριθμός

19

22
(115%)

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

9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

05503

Ε

Αριθμός ωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

-

Αριθμός

2200

3.403
(142,4%)

418

Μέτρο πολιτικής 18:
Αναβάθμιση και υποστήριξη
στη λειτουργία δομών και

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

Τιμή
Βάσης

Α(Αποτελέσματ
ος)

Τίτλος Επενδυτικής

Είδος Δείκτη

Κωδ.

Ε(Εκροής)
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Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

Επίτευξη
(Ποσοστό %)

Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

υπηρεσιών για άτομα με
αναπηρία
Μέτρο πολιτικής 19:
Συμβουλευτικά κέντρα και
ξενώνες φιλοξενίας
κακοποιημένων γυναικών
9iii

9iii

9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

10501

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

11501

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

05504

Άτομα που αποδεσμεύονται
από τη φροντίδα
εξαρτώμενων ατόμων

Ε

Αριθμός σχολικών μονάδων
που επωφελούνται από
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Ε

Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες /
διευρυμένες υπηρεσίες

Α

-

Αριθμός

850

1.460
(171%)

-

Αριθμός

339

620
(182,8%)

0

Αριθμός

19

7
(37%)

419

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

9iii

9iii

9iii

9iv

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

10502

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

Α

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

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

Α

Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση των ίσων
ευκαιριών

11509

Ποσοστό σχολείων που
παρέχουν υπηρεσίες
εκπαιδευτικής στήριξης σε
μαθητές ΑμεΑ

Α

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,

5502

Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών

Ε

Επίτευξη

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

(Ποσοστό %)

75

Αριθμός

255

399

Α(Αποτελέσματ
ος)

Τίτλος Επενδυτικής

Είδος Δείκτη

Κωδ.

Ε(Εκροής)
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Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

(156%)

0

Αριθμός

30

0
(0%)

3,6

Ποσοστό

5,5

3,63%
(66%)

-

Αριθμός

66,0

68
(103%)

420

Μέτρο πολιτικής 8:
Λειτουργία Δικτύου Δομών
αντιμετώπισης της φτώχειας

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

Τιμή
Βάσης

Α(Αποτελέσματ
ος)

Τίτλος Επενδυτικής

Είδος Δείκτη

Κωδ.

Ε(Εκροής)
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Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

Επίτευξη
(Ποσοστό %)

συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος

9iv

9iv

9iv

Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

(κοινωνικά παντοπωλεία,
φαρμακεία, ιατρεία κ.λπ.)
Μέτρο πολιτικής 20: Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος

5503

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος

11202

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος

05504

Ε

Αριθμός ωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών

-

Αριθμός

20.000,0

75.981,0
(379,9%)

Μέτρο πολιτικής 8:
Λειτουργία Δικτύου Δομών
αντιμετώπισης της φτώχειας
(κοινωνικά παντοπωλεία,
φαρμακεία, ιατρεία κ.λπ.)
Μέτρο πολιτικής 20: Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων

Ε

Αριθμός ατόμων που
πλήττονται από τη φτώχεια
και ωφελούνται από τις
υπηρεσίες των Τoπικών
Ομάδων Υγείας (TOMY)

-

Αριθμός

62.832,0

0
(0%)

Μέτρο πολιτικής 1:
Αναβάθμιση και βελτίωση
της λειτουργίας δομών και
υποδομών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας
Μέτρο πολιτικής 5: Δίκτυο
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
και Πρόνοιας

Α

Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες /
διευρυμένες υπηρεσίες

0

Αριθμός

66,0

0,0
(0%)

421

9iv

9v

9v

9vi

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος

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

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

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

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

Τ1263

Επίτευξη

Τιμή
Βάσης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

(Ποσοστό %)

0

Ποσοστό

35,7

0

Α(Αποτελέσματ
ος)

Τίτλος Επενδυτικής

Είδος Δείκτη

Κωδ.

Ε(Εκροής)
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Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

(0%)

-

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

Αριθμός υποστηριζόμενων
υφιστάμενων και νέων
φορέων κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας που
η λειτουργία τους συνεχίζεται
1 έτος μετά τη λήξη της
παρέμβασης

Α

Αριθμός εγκεκριμένων έργων
που αφορούν σε
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Ε

422

45,00

Αριθμός

54,0

0
(0%)

-

Αριθμός

7,0

0,00
(0%)

Μέτρο πολιτικής 15:
Ολοκληρωμένες κοινωνικές
παρεμβάσεις σε μειονεκτικές
περιοχές με ενίσχυση των
κοινωνικών υποδομών με

Κωδ.
Δείκτη

Τίτλος Δείκτη

Τιμή
Βάσης

Α(Αποτελέσματ
ος)

Τίτλος Επενδυτικής

Είδος Δείκτη

Κωδ.

Ε(Εκροής)
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Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Στόχος
2023

Επίτευξη
(Ποσοστό %)

τοπικού ή περιφερειακού
χαρακτήρα

9vi

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

Τ1385

Συνεισφορά σε μέτρα της
ΠΕΣΚΕ

σκοπό την προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών και
της ενεργούς συμμετοχής και
της βελτίωσης της
απασχολησιμότητας

Αριθμός νέων ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων τοπικού ή
περιφερειακού χαρακτήρα
που βελτιώνουν την
απασχολησιμότητα

423

Α

7

Αριθμός

7,0

0
(0%)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ
1η Έρευνα σε ΟΤΑ Α βαθμού – Δήμοι
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Φορέας
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

Ημερομηνία αποστολής
ερωτηματολογίου
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
424
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25.
Κατερίνης
30/10/20
26.
Πύδνας – Κολίνδρου
30/10/20
27.
Αμφίπολης
30/10/20
28.
Βισαλτίας
30/10/20
29.
Εμμανουήλ Παππά
30/10/20
30.
Ηράκλειας
30/10/20
31.
Σερρών
30/10/20
32.
Σιντίκης
30/10/20
33.
Αριστοτέλη
30/10/20
34.
Κασσάνδρας
30/10/20
35.
Νέας Προποντίδας
30/10/20
36.
Δήμος Πολυγύρου
30/10/20
37.
Δήμος Σιθωνίας
30/10/20
38.
Νέας Ζίχνης
30/10/20
2η Έρευνα σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και στις Ιερές Μητροπόλεις της ΠΚΜ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

Φορέας

ΜΚΟ PRAXIS
Κέντρο Αποκατάστασης, Κοινωνικής Στήριξης και
Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ «Ο Σωτήρ»
Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας
«Πρωτοβουλία για το Παιδί»
ABBAHOUSE Thessaloniki «Το Σπίτι του Πατέρα»
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν. Κιλκίς,
«ΒηματίΖΩ»

Ημερομηνίας αποστολής
ερωτηματολογίου
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20
30/10/20

425
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Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος
6.
Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας '' Τα Παιδιά
30/10/20
της Άνοιξης''
7.
Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς
30/10/20
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