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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

Εισαγωγή 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τρίτη ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έτος αναφοράς το 2020. 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 2020. 

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 2020. 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 μεθόδους-

τεχνικές:  

• Δευτερογενή Έρευνα με αντικείμενο τη διαγνωστική ανάλυση του προφίλ της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.  

• Έρευνα πεδίου με αντικείμενο την αποτύπωση των υφιστάμενων παρεμβάσεων σε όλους 

τους Δήμους, 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 

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δείχνει να έχει 

διαταραχθεί σοβαρά λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Μετά από μια περίοδο βελτίωσης του 

ποσοστού ανεργίας, το 2020 διαπιστώνεται επιδείνωση για μεγάλο μέρος των ΠΕ της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ανάμεσα στις ΠΕ που πλήττονται, βρίσκεται και η Χαλκιδική, καθώς τα περιοριστικά μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 φαίνεται να πλήττουν κλάδους, όπως η εστίαση και ο 

τουρισμός, που είχαν ανταπεξέλθει στην προηγούμενη οικονομική κρίση της προηγούμενης 

δεκαετίας. 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 αναμένονται μακροχρόνιες και σημαντικές για το σύνολο 

της οικονομίας, την αγορά εργασίας και τα εισοδήματα της ΠΚΜ, ενώ σε συνδυασμό με την κρίση 

τιμών και τις σταθερά υψηλές συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των προηγούμενων 

ετών προοιωνίζεται μια περισσότερο επισφαλής κατάσταση για τον πληθυσμό.  

Σημαντική συνεισφορά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας έχουν τα εφαρμοστέα 

μέτρα ενίσχυσης της αγοράς εργασίας και της οικονομίας. Τα εφαρμοστέα μέτρα ενίσχυσης του 

εργατικού δυναμικού φαίνεται να έχουν συγκρατήσει τα επίπεδα ανεργίας, σε μέρος των ΠΕ της 

ΠΚΜ. Τα αποτελέσματα της επίδρασης των μέτρων αυτών μένει να αξιολογηθούν από τα στοιχεία 

της αγοράς εργασίας και των εισοδημάτων των επόμενων ετών. 
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Σε ότι αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι 

του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) αποτελούν το 4,38% του συνολικού πληθυσμού, 

ποσοστό μειωμένο έναντι του 2019 (4,53%). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το δίχτυ ασφαλείας του 

ΕΕΕ για το σύνολο της ΠΚΜ, το 2020, χρησιμοποιήθηκε για την αποτροπή 4,38% του πληθυσμού 

από την απόλυτη εξαθλίωση, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Ωστόσο τα πρωτογενή δεδομένα 

της EU-SILC δείχνουν ότι το 2020, 31,5% του συνολικού πληθυσμού διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. 

Την παραπάνω εικόνα επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τα δηλωθέντα εισοδήματα των 

ΠΕ της ΠΚΜ το 2019, σύμφωνα με τα οποία το 40% των οικογενειακών εισοδημάτων δηλώνονται 

ως μηδενικά ή κάτω των 5.000,00€. Συνεπώς, αναδεικνύεται επιτακτικά η ανάγκη διεύρυνσης των 

ορίων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ούτως ώστε περισσότερος πληθυσμός σε ανάγκη να 

μπορεί να ενισχυθεί από το συγκεκριμένο κεντρικό μέτρο πολιτικής, ενώ κρίνεται επιτακτική και η 

εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας με εφαρμογή μέτρων ενεργητικής 

απασχόλησης. 

Παράλληλα, σημαντική αναδεικνύεται και η περαιτέρω ανάπτυξη των συμπληρωματικών 

κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, ούτως ώστε να χτιστεί ένα τοίχος προστασίας για τον πληθυσμό 

από τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτή την δύσκολη εξίσωση έρχεται να 

προστεθεί και το γεγονός ότι ένα στα τέσσερα Κέντρα Κοινότητας αλλά και ένα σημαντικό μέρος 

των δομών κοινωνικής προστασίας των Δήμων της ΠΚΜ δηλώνει ότι λόγω των περιοριστικών 

μέτρων που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας μειώθηκε η ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών τους.  

Στο πλαίσιο του εθνικού προβλήματος που είναι το δημογραφικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat, ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού της ΠΚΜ το 2020 είναι τα 47 έτη, ενώ έχει αυξηθεί 

κατά τρία έτη σε σχέση με το 2014. Να σημειωθεί ότι, το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο στις 

αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας, όπου αναδεικνύεται το φαινόμενο της ερήμωσης. 

Τέλος, καθώς το παραγωγικό μοντέλο των επιμέρους τοπικών οικονομιών έχει υποστεί 

μετασχηματισμούς λόγω της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης με μετάβαση αυτών προς τον 

τριτογενή τομέα, η πανδημία COVID-19 αναδεικνύει την ανάγκη για δημιουργία μιας αναπτυξιακής 

στρατηγικής στην οποία οι τοπικές οικονομίες θα βασίζονται και σε άλλους κλάδους οι οποίοι θα 

δύναται να ενισχύουν σημαντικά το τοπικό ΑΕΠ αλλά και την τοπική οικονομία και αγορά εργασίας. 
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Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, το ελληνικό κράτος, μέσω χρηματοδότησης 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικούς πόρους και ίδιους πόρους των ΟΤΑ, ασκεί την κοινωνική 

πολιτική μέσω δομών και υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης. Στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής 

ένταξης βρίσκονται οι δήμοι, οι οποίοι λειτουργούν δομές και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης για τις 

ευάλωτες, λοιπές και ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης 

πραγματοποιείται χαρτογράφηση των δομών και υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης σε όλους τους 

δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παρατίθενται στοιχεία σχετικά με 

χρηματοδότηση τους, το προσωπικό τους καθώς και καταγραφή προτάσεων και αναγκών τους. 

 

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 2020 ήταν 859 (έναντι 907 

το 2019) και το σύνολο των ωφελούμενων από αυτές ανήλθε στους 172.862 πολίτες, αριθμός 

αυξημένος σε σχέση με το 2019 (168.346 πολίτες). 

Οι δομές με τους περισσότερους ωφελούμενους στην ΠΚΜ ήταν οι εξής:  

• Κέντρα Κοινότητας, με 40 δομές και 49.733 ωφελούμενους. 

• ΤΕΒΑ, με 24 δομές και 33.421, ωφελούμενους 

• ΚΑΠΗ, με 197 δομές και 29.301 ωφελούμενους. 

• Δημοτικά Ιατρεία, με 11 δομές και 19.996 ωφελούμενους. 

• Βοήθεια στο Σπίτι, με 129 δομές και 10.752 ωφελούμενους. 

• Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, με 264 δομές και 7.297 ωφελούμενους. 

• Κοινωνικά Παντοπωλεία, με 21 δομές και 6.689 ωφελούμενους. 

• Κοινωνικά Φαρμακεία, με 14 δομές και 4.323 ωφελούμενους. 

• ΚΔΑΠ, με 100 δομές και 3.756 ωφελούμενους. 

Τα Κέντρα Κοινότητας συνεχίζουν να αποτελούν την αιχμή του δόρατος των κοινωνικών υπηρεσιών 

των Δήμων εμφανίζοντας και το 2020 τους περισσότερους ωφελούμενους (αν και ο αριθμός τους 

είναι μειωμένος σε ποσοστό σχεδόν 10% σε σχέση με το 2019). Μία άμεση συνέπεια της πανδημίας 

COVID-19 και των κοινωνικών περιορισμών που επιβλήθηκαν, είναι ένα στα πέντε Κέντρα 

Κοινότητας να δηλώνει ότι μειώθηκε η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Ωστόσο ως 
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απάντηση στους περιορισμούς αυτούς, περίπου τα μισά Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της ΠΚΜ, 

παρείχαν απομακρυσμένα ή ηλεκτρονικά μέρος των υπηρεσιών τους, κυρίως ως προς την υποβολή 

δηλώσεων προνοιακών επιδομάτων.  

Ως αποτέλεσμα της αύξησης της εγγεγραμμένης ανεργίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

το 2020 έναντι του 2019 (ΕΙΕΑΔ , 2020: 28,27%, 2019: 25,9%), οι υπεύθυνοι κοινωνικής πολιτικής 

των δήμων ανέδειξαν ως το πιο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα την «Ανεργία» (σε ποσοστό 65%). 

Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά η «έλλειψη Υποδομών» (σε ποσοστό 16%), και, η «Οικονομική 

Ανέχεια» (σε ποσοστό 8%).  

Σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο δήμων, 85% των 

Δήμων της ΠΚΜ έχει ξεκινήσει πλέον τη διαδικασία αναζήτησης στοιχείων για την χαρτογράφηση 

του αριθμού των ατόμων των ευάλωτων  ομάδων για λόγους άσκησης πολιτικής, σε σύγκριση με 

ποσοστό 57% το 2019. Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο ποσοστό των δήμων, της τάξης του 53% αντλεί 

στοιχεία από τις δομές που διαθέτει, ένα 13% διεξάγει δική του έρευνα, ενώ 19% αντλεί στοιχεία 

από τα στατιστικά που δημοσιεύει το Υπουργείο για την έγκριση επιδόματος του «Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ) ή και συνδυαστικά από τα ανεπίσημα αρχεία των δομών.  

Για περισσότερους από τους μισούς Δήμους της ΠΚΜ  (56%) δεν σημειώθηκε μεταβολή της 

χρηματοδότησης τους έναντι του 2019, όμως για πολλούς από αυτούς μειώθηκε ο αριθμός των 

ωφελούμενων τους.  

Αντίστοιχα με τα επίπεδα χρηματοδότησης, έξι στους δέκα Δήμους διατήρησαν το προσωπικό που 

εργάζεται στις κοινωνικές τους δομές σταθερό, δυο στους δέκα Δήμους είδαν μείωση του 

προσωπικού τους, ενώ ένας στους δέκα Δήμους αύξησε το προσωπικό των κοινωνικών δομών του.   

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για έναν στους πέντε δήμους δεν επαρκούν οι κτιριακές υποδομές 

που στεγάζουν τις κοινωνικές δομές τους και για αντίστοιχο ποσοστό δεν επαρκεί ο βασικός 

εξοπλισμός για την παροχή των υπηρεσιών τους. Τέλος, οι Δήμοι και οι Κοινωνικές Δομές στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία τονίζουν τις ανάγκες σε πρόσθετο προσωπικό (διοικητικό και ιατρικό).  

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: 
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• Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9α, η οποία συνεισφέρει σε τρία (3) μέτρα πολιτικής της 

ΠΕΣΚΕ, ήτοι στα μέτρα 1, 18 και 20, η πορεία υλοποίησης χαρακτηρίζεται, για το σημείο που 

βρίσκεται, πέραν του δέοντος ικανοποιητική. Ειδικότερα σε όρους φυσικής υλοποίησης, 

διαπιστώνεται η επίτευξη του στόχου που αφορά τον «Πληθυσμό που καλύπτεται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας» (κωδ. CO36,  με τιμή- στόχο 2023 τα 1.200.000 άτομα). Ο εν 

λόγω δείκτης συνεισφέρει στους στόχους του Μέτρου Πολιτικής 1 της ΠΕΣΚΕ, το οποίο 

αφορά στην «Αναβάθμιση και Βελτίωση της Λειτουργίας Δομών και Υποδομών του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας».  

• Αναλύοντας 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, 144% ή 57.919 άτομα). Η 

επίτευξη του εν λόγω δείκτη συνεισφέρει στους στόχους του Μέτρου Πολιτικής 9 της ΠΕΣΚΕ, 

που αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισμό.  

• Αναφορικά με τις δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση στην απασχόληση 750 ατόμων 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων (τιμή στόχος 2023), αυτές παρουσίασαν υπερεπίτευξη ήδη 

από το 2019, (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. Ακόμη, σημειώνεται πως 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 17.680 άτομα ή ποσοστό 177%, 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).  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 131% ή 2620 ωφελούμενοι, με τιμή στόχο 2023 τα 2.000 άτομα). Η υλοποίηση 

των δράσεων που αφορούν σε δράσεις Εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξης 

των ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά και οι οποίες συνεισφέρουν στην επίτευξη της τιμής 

στόχου 2023 του δείκτη με κωδ. CO15 (200 άτομα), έχει ήδη ξεκινήσει.  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).  

• Ικανοποιητική μπορεί να χαρακτηριστεί η πορεία υλοποίησης των δράσεων της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 9iii του ΕΠ ΠΚΜ. 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 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 (26) δομές που λειτουργούν προς όφελος των 

κακοποιημένων γυναικών και των ατόμων με αναπηρία (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με 

κωδ. 05502, 136%). Παράλληλα, επιτυγχάνεται και ο στόχος του αριθμού των ωφελούμενων 

των υποστηριζόμενων δομών (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05503,  186% ή 4.100 

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 
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του δείκτη με κωδ. 10501, 219% ή 1.858 ωφελούμενοι) και τον αριθμό των σχολικών 

μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (ποσοστό επίτευξης του 

δείκτη με κωδ. 11501, 236% ή 800 σχολεία). Η επίτευξη των δύο αυτών δεικτών συνεισφέρει 

στους στόχους των Μέτρων Πολιτικής 9, και, 18 της ΠΕΣΚΕ.  

• Όσον αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv, εμφανίζει ικανοποιητικούς ρυθμούς 

υλοποίησης ειδικά σε ότι αφορά τις δράσεις που αφορούν την υποστήριξη κοινωνικών 

δομών, όπως τα Κέντρα Κοινότητας, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και κατά 

Κοινωνικά Παντοπωλεία, Φαρμακεία, ιατρεία, κ.λπ. Ειδικότερα ο δείκτης με κωδ. 05502 έχει 

επιτευχθεί πλήρως (ποσοστό επίτευξης 104,5% ή 69 υποστηριζόμενες δομές). Παράλληλα 

παρουσιάζει υπερδιπλάσια τιμή επίτευξης ο στόχος των 20 χιλιάδων ωφελούμενων των 

υποστηριζόμενων δομών. Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι έως την περίοδο αναφοράς 

(31/12/2020) ανέρχονται σε 89.576 άτομα (ήτοι ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 

05503, 448%). 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. Σχετικά 

με το 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 

καταγράφεται για πρώτη φορά ένα σχετικά μέτριο ποσοστό υλοποίησης, της τάξεως του 

28%. 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. 

• Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v, η πορεία υλοποίησης έως και τις 31/12/2020 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.  Ειδικότερα, 
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έως και τις 31/12/2020, 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. 

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 με την αύξηση 

της εγγεγραμμένης ανεργίας το 2020 φαίνεται 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 2020 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 
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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 φαίνεται ότι αποτέλεσαν 

βασικό εργαλείο ανάσχεσης των κοινωνικών επιδράσεων της πανδημίας COVID-19 καθώς 

επίσης και της πρόσφατης κρίσης των τιμών. 

• Η δημιουργία δομών για φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο 

ανάπτυξης του δικτύου της κοινωνικής συνοχής δεδομένου και του δομικού προβλήματος 

γήρανσης του πληθυσμού της ΠΚΜ. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η δημιουργία 

νέων υπηρεσιών για την Τρίτη ηλικία. Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να 

συνδράμει ο επαναπροσδιορισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δομών ΚΑΠΗ και 

η χρηματοδότηση τους για να μετεξελιχθούν σε χώρους που θα διασφαλίζουν τις 

προϋποθέσεις ενεργούς γήρανσης. Παράλληλα, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι έχει 

μετεξελιχθεί σε βασική παρεχόμενη κοινωνική υπηρεσία, που απαιτεί την εξασφάλιση 

χρηματοδότησης των και τον ορισμό προδιαγραφών, ορίων παρέμβασης στον 

εξυπηρετούμενο πληθυσμό, αλλά και ασφάλειας των εργαζομένων του.    

• Για τους υπευθύνους των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, θεωρούνται απαραίτητα 

μεταξύ άλλων, η πρόσληψη προσωπικού για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών τους, 

η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ καθώς και η χρήση ή δημιουργία νέων χώρων για 

στέγαση νέων απαιτητών κοινωνικών υπηρεσιών η οποία και θα συμβαδίζει με τις ανάγκες 

της εκάστοτε περιοχής..  

• Στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΚΜ της ΠΕΣΚΕ για όλες τις Επενδυτικές Προτεραιότητες (με ελάχιστες 

εξαιρέσεις) που συνεισφέρουν στην ΠΕΣΚΕ και στην άσκηση της κοινωνική πολιτικής της 

Περιφέρειας παρατηρείται υψηλός βαθμός ενεργοποίησης και οικονομικής 

αποτελεσματικότητας των δράσεων.  
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.1. Βασικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας 

1.1.1. Πληθυσμός 

Στην παρούσα ενότητα σκιαγραφούνται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) σε πληθυσμιακό επίπεδο. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μιας 

περιοχής έχουν άμεση συσχέτιση με τις τάσεις και τη δυναμική της αγοράς εργασίας, καθώς 

αντανακλούν στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού καθώς και στα εισοδήματα της. 

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 2020, ο πληθυσμός της ΠΚΜ 

(συμπεριλαμβανομένου και του Αγίου Όρους) ανέρχεται σε 1.872.102 κατοίκους εκ των οποίων 

968.100 (ή 51,71 %) είναι γυναίκες και 904.002 είναι άνδρες (48,29 %). Ο πληθυσμός της ΠΚΜ την 

κατατάσσει ως την δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, μετά την Αττική, με ποσοστό 17,4% 

του συνολικού πληθυσμού της. Παράλληλα, πληθυσμιακά η ΠΚΜ είναι  έως και 9 φορές μεγαλύτερη 

από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της χώρας (στοιχεία 01/01/2020).  

Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 1.1, την 1/1/2020 από τον συνολικό πληθυσμό της ΠΚΜ, στην 

ΠΕ της Θεσσαλονίκης διαβιούν 1.104.023 κάτοικοι (58,97%), ενώ η δεύτερη σε πληθυσμό ΠΕ είναι 

αυτή των Σερρών με 141.789 (8,9%). Ακολουθούν οι ΠΕ Ημαθίας (141.789 ήτοι 7,57%), Πέλλας 

(136.549 ήτοι 7,29%), Πιερίας (132.139 ήτοι 7,06%) και Χαλκιδικής (110.589 ήτοι 5,91%). Η 

μικρότερη σε πληθυσμό είναι η ΠΕ Κιλκίς με 80.430 κατοίκους (4,30% του πληθυσμού της ΠΚΜ). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την 1/1/2020 ο πληθυσμός της ΠΚΜ μειώθηκε 

κατά 53.335 κατοίκους (ήτοι 2,77%) σε σχέση με την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2011. 

 
1 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 
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Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 1.2, οι ΠΕ Σερρών (-7,59%), Πέλλας (-4,03%) και Θεσσαλονίκης 

(3,03%) γνώρισαν την μεγαλύτερη μείωση, ενώ αύξηση της τάξης του 1,25% και 2,47% του 

πληθυσμού υπήρξε για τις ΠΕ Χαλκιδικής και Πιερίας. Εν πολλοίς, η μείωση του πληθυσμού κατά 

την διάρκεια της οικονομικής κρίσης έως και το 2020 θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα της 

διαρροής εργατικού δυναμικού προς άλλα αστικά κέντρα, αλλά και αποτέλεσμα της γήρανσης του 

πληθυσμού. 

 

 

Γράφημα 1.1 Κατανομή Πληθυσμού στις ΠΕ της ΠΚΜ, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

 

Γράφημα 1.2 Ποσοστιαία μείωση πληθυσμού για κάθε ΠΕ της ΠΚΜ (2011-2020), Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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Η γήρανση του πληθυσμού της ΠΚΜ είναι σημαντικό ζήτημα που πλαισιώνει την εικόνα και την δυναμική 

ανάπτυξης της (βλ.). Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού της ΠΚΜ 

το 2020 είναι τα 47 έτη, ενώ έχει αυξηθεί κατά τρία έτη σε σχέση με το 2014. Ο πληθυσμός της ΠΕ Σερρών 

έχει την μεγαλύτερη μέση ηλικία το έτος 2020 σε σχέση με τις υπόλοιπες ΠΕ της ΠΚΜ, η οποία είναι τα 

52 έτη. Ακολουθεί η ΠΕ Πέλλας και Κιλκίς με μέσο όρο ηλικίας του πληθυσμού τα 49 έτη, και οι ΠΕ 

Ημαθίας και Πιερίας με 47 έτη. Ο πληθυσμός της ΠΕ Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης έχει μέσο όρο ηλικίας 

τα 46 έτη, με την ΠΕ Θεσσαλονίκης να έχει γνωρίσει συγκριτικά την μεγαλύτερη αύξηση ηλικίας του 

πληθυσμού της κατά περίπου 3 έτη, από το 2014 έως το 2020. 

 

1.1.2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

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 1.3 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 2000-2018 

με στοιχεία που έχουν αντληθεί από την ΕΛΣΤΑΤ. 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.  
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Γράφημα 1.3 ΑΕΠ κκ σε τρέχουσες τιμές (εκατομ. ευρώ) για την περίοδο 2000-2018, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές όμως δεν δύναται να αποδώσει πλήρως την κατάσταση 

της οικονομίας σε περιφερειακό και σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, 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. 

τιμές, που διαμορφώνονται ή επικρατούν σε κάθε έτος, με δεδομένες τις οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν στην 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 ΑΕΠ παρουσιάζονται σε 

πραγματικές τιμές με μονάδα βάσης το 2015 στον Πίνακα 4 στο παράρτημα.  

Από το Γράφημα 1.5 μπορούμε να αποκτήσουμε μία πληρέστερη εικόνα για την εξέλιξη της 

πραγματικής οικονομίας 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 

 
3 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 την 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.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://www.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
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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 (2010-2018), φαίνεται ότι οδήγησε σε μία υπό όρους σύγκλιση μεταξύ των 

Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ. Βάσει της εξέλιξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές 

θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η σχετική σύγκλιση μεταξύ των ΠΕ προέρχεται από τη σταδιακή 

προσαρμογή των τιμών σε μικροοικονομικό επίπεδο. Στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία του γραφήματος 5 καθώς και οι αντίστοιχοι μέσοι όροι και 

οι τυπικές αποκλίσεις για την περίοδο που εξετάζουμε. 

   

Γράφημα 1.5 Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ Ελλάδος, Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων, πραγματικές τιμές, έτος 

βάσης 2015, εκατομ. ευρώ 2000-2018, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, World Bank 
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1.1.3. Διάρθρωση ΑΕΠ ανά κλάδο και περιφερειακή ενότητα 

Σε αυτήν την υποενότητα αναλύονται οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που πλαισιώνουν την 

παραγωγή του ΑΕΠ κάθε ΠΕ της ΠΚΜ. Οι κλάδοι που αποτυπώνονται παρακάτω, οριοθετούν την 

παραγωγική δυναμική κάθε ΠΕ και κατηγοριοποιούνται σε πρωτογενή (Κλάδος Α), δευτερογενή 

(κλάδος Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ) και τριτογενή (κλάδοι Ζ έως και Υ 

(δες Πίνακα 17 στο Παράρτημα) τομέα.  

Συγκεκριμένα, στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται το ποσοστό του ΑΕΠ, της χώρας, της ΠΚΜ 

και κάθε Περιφερειακής της Ενότητας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για το έτος 2018. Το 

ΑΕΠ της ΠΚΜ διαρθρώνεται κατά 77% από τον τριτογενή τομέα, δηλαδή τους κλάδους «Ζ, Η, 

Χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών, Μεταφορές & αποθήκευση, 

παροχή υπηρεσιών και καταλύματα» (~27%), «Ξ. Ο. Π. Δημόσια διοίκηση και άμυνα, Εκπαίδευση, 

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & κοινωνικής μέριμνας» (~24%) και «Ι. Κ. Λ. Μ. Ν. 

Επαγγελματικές, Διοικητικές, Επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες» (~22%). Ακολουθεί 

δευτερογενής τομέας (~16,5%) με τους  κλάδους «Β, Γ, Δ, Ε Ορυχεία, Μεταποίηση, Παροχή 

ρεύματος, Φυσικού αερίου & νερού» (~15%) και «ΣΤ Κατασκευές» (1,5%). Τέλος, ο πρωτογενής 

τομέας,, ανέρχεται στο ~6,5% ακολουθώντας μια σταθερή πορεία5 σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ ο 

δευτερογενής τομέας τα τελευταία έτη έχει συρρικνωθεί ιδιαίτερα στην ΠΚΜ.  

Το ΑΕΠ της ΠΕ Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται κατά ~80% από τον τριτογενή τομέα (κλάδοι Ζ-Υ). 

Μεγάλο μέρος, ~17% του ΑΕΠ της ΠΕ Θεσσαλονίκης προέρχεται από τον δευτερογενή τομέα (κλάδος 

«Β, Γ, Δ, Ε Ορυχεία, Μεταποίηση, Παροχή ρεύματος, Φυσικού αερίου & νερού» και ΣΤ. Κατασκευές) 

και ένα πολύ μικρό ποσοστό ~2% από τον πρωτογενή (Α. Γεωργία). 

Παρόμοιο παραγωγικό ιστό με την ΠΕ Θεσσαλονίκης παρουσιάζει και η ΠΕ Πιερίας, με τον τριτογενή 

τομέα να ανέρχεται περίπου στο 80% με τους κλάδους «Ζ, Η, Χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή 

οχημάτων & μοτοσυκλετών, Μεταφορές & αποθήκευση, παροχή υπηρεσιών και καταλύματα» στους 

οποίους εντάσσεται και ο τουρισμός, να κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ τους (~35%). Ο 

πρωτογενής και δευτερογενής τομέας στην ΠΕ Πιερίας καταλαμβάνουν συγκεντρωτικά περίπου το 

20% του ΑΕΠ της. 

 
5 Ιακωβίδης, 2014 
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Γράφημα 1.6 ΑΕΠ Ελλάδος, Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 

2018, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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Το ΑΕΠ των ΠΕ Πέλλας και Ημαθίας φαίνεται έχουν παρόμοια διαρθρωτική δομή και ένα μεγάλο 

ποσοστό του ΑΕΠ τους προέρχεται από τον κλάδο «Α. Γεωργία, δασοκομία & αλιεία» 

καταλαμβάνοντας (~23% και 18% αντίστοιχα), δηλαδή τον πρωτογενή τομέα, ενώ ο τριτογενής 

τομέας (κλάδοι Ζ-Υ) αγγίζει το ~60%. Παράλληλα, το ΑΕΠ των ΠΕ Πέλλας και Ημαθίας αποτελείται 

κατά 16% και 19,5% από τον δευτερογενή τομέα (κλάδοι Β λεωςΣΤ). 

Το ΑΕΠ της ΠΕ Σερρών αποτελείται κατά ~63% από τον τριτογενή τομέα και συγκεκριμένα από τους 

κλάδους «Ζ, Η, Χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών, Μεταφορές & 

αποθήκευση, παροχή υπηρεσιών και καταλύματα» να κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ 

τους (~29%). Ακολουθούν οι κλάδοι «Ξ. Ο. Π. Δημόσια διοίκηση και άμυνα, Εκπαίδευση, 

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & κοινωνικής μέριμνας» (23%) και οι κλάδοι «Ι. Κ. Λ. Μ. Ν. 

Επαγγελματικές, Διοικητικές, Επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες» με ~18%. Για την ΠΕ Σερρών, 

ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας ανέρχονται στο 13% έκαστος. 

Ως αποτέλεσμα του τουρισμού, το ΑΕΠ της ΠΕ Χαλκιδικής στον τριτογενή τομέα αγγίζει το 82% με 

το ΑΕΠ των κλάδων «Ζ, Η, Χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών, 

Μεταφορές & αποθήκευση, παροχή υπηρεσιών και καταλύματα», να ανέρχεται σε ~46%. 

Παράλληλα, στην ΠΕ Χαλκιδικής παρατηρείται εντονότερη η συνεισφορά του κλάδου των 

κατασκευών στο συνολικό ΑΕΠ της (4,34%) σε σχέση με τις υπόλοιπες ΠΕ της ΠΚΜ, πράγμα το οποίο 

θα μπορούσε να αποδοθεί στο τουριστικό προϊόν της συγκεκριμένης ΠΕ. 

Το ΑΕΠ της ΠΕ Κιλκίς πλαισιώνεται κατά κύριο λόγο από τον τριτογενή τομέα σε ποσοστό ~65%, ενώ 

ο δευτερογενής τομέας της είναι αναλογικά ο μεγαλύτερος που συναντάται στο σύνολο των ΠΕ της 

ΠΚΜ (24%). Τέλος ο πρωτογενής τομέας με τον κλάδο «Α. Γεωργία, δασοκομία & αλιεία» ανέρχεται 

στο 10%. 

Συνολικά, το παραγωγικό δυναμικό της Περιφέρειας συντίθεται ως ένα πλέγμα δραστηριοτήτων με  

μεγάλη συγκέντρωση στον κλάδο των υπηρεσιών, για το σύνολο των ΠΕ της ΠΚΜ. Η ΠΕ Πέλλας και 

Ημαθίας συγκεντρώνουν συγκριτικά μεγαλύτερο παραγωγικό δυναμικό στον πρωτογενή και 

δευτερογενή τομέα που ανέρχεται περίπου στο 40%, της συνολικής τους δραστηριότητας, ενώ οι 

δύο περιφέρειες έχουν την μεγαλύτερη δυναμική τους στον πρωτογενή τομέα. 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. 
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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 την σαφέστερη αποτύπωση του βαθμού ευημερίας 

της ΠΚΜ, η παρούσα έκθεση θα εξετάσει στις επόμενες ενότητες τα επίπεδα φτώχειας και 

ανισοτήτων, τον ενισχυόμενο πληθυσμό από το Κεντρικό Κράτος και τις κοινωνικές υπηρεσίες των 

δήμων, τα επίπεδα ανεργίας, απασχόλησης και εισοδημάτων σε επίπεδο ΠΚΜ και ΠΕ. 

  



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 43 

1.2. Συνθήκες διαβίωσης, φτώχεια και μέτρα αντιμετώπισης 

1.2.1 Συνθήκες διαβίωσης και φτώχεια 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις συνθήκες διαβίωσης και τη φτώχεια στην ΠΚΜ. 

Βασιζόμενοι σε πρωτογενή δεδομένα του ερωτηματολογίου European Union Statistics on Income 

and Living Conditions (EU-SILC)6, το ποσοστό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας7 

εμφανίζεται οριακά μειωμένο το 2020 έναντι του 2019 (31,5% το 2020, 31,7% το 2019). Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι και το 2020, στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περίπου 

τρεις στους δέκα κάτοικους διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και περίπου 

2 στους δέκα βρίσκονται σε συνθήκες σοβαρής υλικής υστέρησης. Η εικόνα που παρατηρείται στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι διαφοροποιημένη από αυτή του συνόλου της χώρας. 

Παρουσιάζεται μια γενικότερη υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης. 

1.2.2. Μέτρα αντιμετώπισης 

Η καταπολέμηση της φτώχειας του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων αποτελεί βασικό 

στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Η Ελλάδα, ασκεί την κοινωνική της 

πολιτική σε δύο βασικά επίπεδα, α) σε επίπεδο κεντρικού κράτους αλλά και β) σε τοπικό επίπεδο. 

Σε επίπεδο κεντρικού κράτους, το 20178, υιοθετήθηκε η παροχή του Ελάχιστου εγγυημένου 

Εισοδήματος9, το οποίο δρα ως δίχτυ ασφαλείας σε νοικοκυριά που βιώνουν την φτώχεια και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. Το δεύτερο βασικό επίπεδο αντιμετώπισης έγκειται στην ενίσχυση του 

 
6 https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions  
7 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 υπο-

δείκτες. 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 ESPN Flash Report 2017/68, EUROPEAN SOCIAL POLICY NETWORK 
9 ΥΕΚΑ - ΟΠΕΚΑ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , ΟΠΕΚΑ Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων 
Κοινωνικής αλληλεγγύης: Το ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) υιοθετήθηκε από την Ελλάδα για πρώτη 
φορά το 2017 σε επίπεδο κεντρικού κράτους και απευθύνεται σε νοικοκυριά τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρές 
οικονομικές και υλικές ελλείψεις. Συνίσταται σε α) εισοδηματική ενίσχυση, β) σε συμπληρωματικές υπηρεσίες 
παροχών και αγαθών, όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παραπομπή σε κοινωνικές δομές και κοινωνικής 
φροντίδας και υποστήριξης, κοινωνικό τιμολόγιο και γ) σε υπηρεσίες ενεργοποίησης, εφόσον δύνανται να 
εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
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πληθυσμού με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες παροχών και αγαθών αλλά και 

ενεργοποίησης από δομές και υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

Στην παρούσα υποενότητα κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν τα στοιχεία που αφορούν τους 

ωφελούμενους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) αλλά και της ποσότητας των 

υπηρεσιών που έχουν λάβει οι ωφελούμενοι (Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης) από τις 

κοινωνικές δομές10 των δήμων των ΠΕ της ΠΚΜ οι οποίες και έχουν ένα συμπληρωματικό ρόλο και 

αφορούν υπηρεσίες παροχών βασικών αγαθών, ενεργοποίησης και ένταξης του ατόμου στο 

κοινωνικό σύνολο.  

Οι δικαιούχοι του ΕΕΕ στην ΠΚΜ το 2019 ανήλθαν σε 84.922 ήτοι 4,53% του συνολικού πληθυσμού 

ενώ το 2020 οι ωφελούμενοι του ΕΕΕ μειώθηκαν σε 81.926, ήτοι το 4,38% του συνολικού 

πληθυσμού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το δίχτυ ασφαλείας του ΕΕΕ για το σύνολο της ΠΚΜ, το 

2019, χρησιμοποιήθηκε για την αποτροπή 4,53% του πληθυσμού από την απόλυτη εξαθλίωση, 

φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Δεδομένου ότι τα πρωτογενή δεδομένα της EU-SILC δείχνουν 

ότι το 2019, 31,7% του συνολικού πληθυσμού διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, τότε πρακτικά αυτό 

σημαίνει ότι η επιδότηση του ΕΕΕ δεν φτάνει σε όλο τον πληθυσμό που φαίνεται να το έχει ανάγκη. 

Για να αποτυπωθεί ποια ΠΕ αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, το Γράφημα 1.7 παρακάτω παρουσιάζει το ποσοστό των δικαιούχων του ΕΕΕ στο 

σύνολο του πληθυσμού τους, ανά ΠΕ της ΠΚΜ για το έτος 2020. Η ΠΕ Ημαθίας είναι αυτή με τους 

περισσότερους δικαιούχους, με περίπου 5 στους 100 κατοίκους της να λαμβάνουν το ΕΕΕ. 

Ακολουθεί με αντίστοιχο ποσοστό η ΠΕ Πέλλας, ενώ με ποσοστό κάτω του 5% είναι η ΠΕ Σερρών 

Θεσσαλονίκης και Πιερίας. Οι ΠΕ Χαλκιδικής και Κιλκίς έχουν το μικρότερο αριθμό επιδοτούμενων 

του ΕΕΕ με ποσοστά 2,56% και 2,48% αντίστοιχα. 

 

 
10 Κέντρο Κοινότητας, Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ, Δημοτικό Ιατρείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Συσσίτιο, Κέντρο 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών\ Οικογένειας, Γραφείο Απασχόλησης, Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοικτό Κέντρο 
Ημέρας Αστέγων, Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών\ Οικογένειας, Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας, 
Φιλοξενία Προσφύγων. 
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Γράφημα 1.7 Ποσοστό δικαιούχων ΕΕΕ στο σύνολο του πληθυσμού ανά ΠΕ της ΠΚΜ, 2020, Πηγή ΥΕΚΑ-ΟΠΕΚΑ, 

ΕΛΣΤΑΤ 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σκιαγραφήσουμε την εργασιακή κατάσταση του πληθυσμού που είναι 

δικαιούχοι του ΕΕΕ για κάθε Περιφερειακή Ενότητα προκειμένου να είμαστε σε θέση να 

εντοπίσουμε τα βασικότερα κοινωνικά προβλήματα της κάθε περιοχής.  

 

Γράφημα 1.8 Δικαιούχων ΕΕΕ ανά εργασιακή κατάσταση ανά ΠΕ της ΠΚΜ, 2020, Πηγή ΥΕΚΑ-ΟΠΕΚΑ 
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Στο Γράφημα 1.8 παρουσιάζεται το ποσοστό των δικαιούχων του ΕΕΕ ανά ΠΕ της ΠΚΜ, για το έτος 

2020, ανάλογα με την εργασιακή τους κατάσταση. Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε άνεργους, μη 

ικανούς για εργασία (πχ λόγω αναπηρίας ή λόγω ηλικίας χωρίς το δικαίωμα σύνταξης), 

εργαζομένους με πολύ χαμηλές αποδοχές ή έχοντας εργαστεί για κάποιο διάστημα εντός του έτους, 

και ανήλικους11 και συνταξιούχους. Οι ΠΕ Πέλλας και Πιερίας φαίνεται να έχουν τους περισσότερους 

συγκριτικά με τον πληθυσμό τους, ωφελούμενους του ΕΕΕ, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, 

υποδεικνύοντας την ύπαρξη μιας αγοράς εργασίας πολύ χαμηλών αποδοχών. Στις ΠΕ Χαλκιδικής, 

Ημαθίας και Σερρών, στην συντριπτική του πλειοψηφία οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι, 

υποδεικνύοντας ότι ο πληθυσμός ο οποίος εντάσσεται στην ενίσχυση του ΕΕΕ και φαίνεται να 

απειλείται από την φτώχεια είναι κυρίως ο πληθυσμός που βιώνει την ανεργία. Αυτό που θα πρέπει 

να τονίσουμε, είναι ότι οι ωφελούμενοι οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία των μη ικανών για 

εργασία και ηλικιωμένων, χωρίς εισοδήματα, συναντώνται σε μεγαλύτερο ποσοστό στις ΠΕ Κιλκίς 

και Χαλκιδικής, ενώ στην ΠΕ Κιλκίς οι συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΕΕΕ φτάνουν περίπου το 10% του 

συνόλου. 

Σε ότι αφορά το επίπεδο αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού από δομές 

και υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Γράφημα 1.9 παρουσιάζει τον συνολικό 

αριθμό των ωφελούμενων (Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ) για κάθε ΠΕ για τα έτη 2018 

και 2019. Η παρουσίαση των ωφελούμενων γίνεται ως ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού της 

κάθε ΠΕ, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης του μεγέθους ανάπτυξης τους. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων δεν μπορεί να μεταφραστεί σε 

μοναδικούς ωφελούμενους, καθώς ένας ωφελούμενος μπορεί να λάβει υπηρεσίες από παραπάνω 

από μία κοινωνικές δομές ενός ή περισσοτέρων ΟΤΑ. Οι υπηρεσίες αυτές διαφοροποιούνται σε 

ποιότητα και μέγεθος για κάθε Δήμο, γιατί το μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας της εκάστοτε 

αυτοδιοίκησης αλλά και το επίπεδο των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων διαφέρει 

σε κάθε ΟΤΑ της κάθε ΠΕ. 

 

 
11 Νοικοκυριά που έχουν ανήλικα μέλη για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση. 
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Γράφημα 1.9 Ποσοστό κατά κεφαλήν ωφελούμενων κοινωνικών υπηρεσιών, στο σύνολο του πληθυσμού, ανά 

ΠΕ της ΠΚΜ, 2020, Πηγή Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της ΠΚΜ, ΕΛΣΤΑΤ 
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1.3. Απασχόληση και ανεργία 

1.3.1 Εργατικό δυναμικό και απασχόληση στην ΠΚΜ 

Για την εις βάθος ανάλυση της κατάστασης των εισοδημάτων τόσο της ΠΚΜ όσο και της χώρας, 

κρίνεται απαραίτητη η εξέταση ζητημάτων εργασίας και απασχόλησης. Στην ενότητα αυτή 

παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για το εργατικό δυναμικό και την απασχόληση τόσο για την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσο και για το σύνολο της χώρας για την περίοδο 2000-2020. 

Σε ότι αφορά το ενεργό εργατικό δυναμικό της ΠΚΜ αλλά και του συνόλου της χώρας, όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα 10 παρατηρείται μια τάση μείωσης του από το 2009 έως και το 2020.  Τα 

στοιχεία αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις του Cedefop για μείωση του εργατικού 

δυναμικού στην Ελλάδα κατά 5,8% έως το 2025 (τη στιγμή που το εργατικό δυναμικό στο σύνολο 

της Ε.Ε. αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,6%)12, καθώς και τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για μείωση του εργατικού δυναμικού στη χώρα μας κατά 12% 

έως το 205013.  Σημαντικό ρόλο στις τάσεις αυτές φαίνεται να διαδραματίζει η γήρανση του 

πληθυσμού, η παρατεταμένη κρίση της Ελληνικής Οικονομίας που οδήγησε ένα μεγάλο μέρος του 

εργατικού δυναμικού της χώρας στην μετανάστευση, αλλά και το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-

19 στις αρχές του έτους 2020.  

Σε ότι αφορά την απασχόληση, η οποία μετριέται ως ποσοστό των εργαζομένων στο σύνολο του 

εργατικού δυναμικού, το Γράφημα 1.10 παρακάτω παρουσιάζει τον ρυθμό μεταβολής της 

απασχόλησης τόσο στην ΠΚΜ όσο και στο σύνολο της χώρας. Ο ρυθμός μεταβολής αφορά την 

ποσοστιαία μεταβολή του ετήσιου μεγέθους της απασχόλησης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

για πρώτη φορά μετά την συνεχόμενη αύξηση της απασχόλησης από το 2014 και έπειτα, το 2020, 

βλέπουμε το πρώτο δείγμα μείωσης της απασχόλησης, δλδ αρνητική ποσοστιαία μεταβολή. Γεγονός 

που συνδέεται άμεσα με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην αγορά εργασίας. Ενώ, 

αντίστοιχη είναι και η μεταβολή της απασχόλησης στο σύνολο της χώρας. 

 
12 Cedefop, 2016 Skills Forecast – Labour Force 
13 OECD (2011), Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. Sizing Up the Challenge Ahead: Future 
Demographic Trends and Long-term Care Costs. 
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Γράφημα 1.10 Ρυθμός μεταβολής απασχόλησης στην ΠΚΜ και στο σύνολο της χώρας, 2001-2020, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

Γράφημα 1.11 Αυτοαπασχολούμενοι έναντι μισθωτών στην ΠΚΜ, 2014-2020, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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από το 2014 έως το 2020, εμφανίζεται μια τάση μετατροπής των αυτοαπασχολούμενων σε 

μισθωτούς. Ειδικότερα το έτος 2020, όπως φαίνεται στο Γράφημα 1.12, δύο από τους τρεις 

εργαζομένους είναι μισθωτός ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο είναι αυτοαπασχολούμενοι ή βοηθοί σε 

οικογενειακή επιχείρηση, με τους τελευταίους να αποτελούν μονάχα το 2% του συνόλου του 

εργατικού δυναμικού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2020, το εργατικό δυναμικό που εργάζονται 

ως βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση είναι ιδιαίτερα μειωμένο, ενώ ο μέσος όρος της περιόδου 

2000 - 2017 ανέρχεται σε περίπου 6% και υπαρχής εμφανής μείωση του κάθε έτος (Πίνακας 1.11 

Παράρτημα). 

 

 

Γράφημα 1.12 Αυτοαπασχολούμενοι έναντι μισθωτών στην ΠΚΜ, 2020, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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μεγάλο μέρος των εργαζομένων τέθηκε σε αναστολή εργασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις να θέτουν 

σε αναστολή εργασίας απασχολούμενους με μερική απασχόληση ή και να τους μετατρέπουν σε 

πλήρους.  

 

Γράφημα 1.13 Πλήρης έναντι μερικής απασχόλησης στην ΠΚΜ, 2020, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

 

1.3.2. Νέες θέσεις εργασίας και αξιολόγηση κινδύνου των θέσεων στην ΠΚΜ 
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εργασίας για τις ΠΕ της ΠΚΜ. Συγκεκριμένα, αντλώντας στοιχεία από το ΕΙΕΑΔ14, παρακάτω 

παρουσιάζονται τα στοιχεία των νέων θέσεων εργασίας του 1ο τετράμηνου του 2020 ανά ΠΕ της 

ΠΚΜ. Χρησιμοποιώντας τα απογραφικά στοιχεία του ΕΙΕΑΔ για την παραπάνω περίοδο, σκοπός μας 

είναι να εξετάσουμε την επίπτωση της έναρξης της πανδημίας COVID – 19 στην αγορά εργασίας της 

ΠΚΜ. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ, την περίοδο Ιανουαρίου – 
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Πέλλας είχαν την μεγαλύτερη απώλεια θέσεων με απώλεια 3.138 και 1955 θέσεις αντίστοιχα. Ενώ 

ακολουθούν οι ΠΕ Πιερίας και Ημαθίας με απώλεια 725 και 424 θέσεων εργασίας. Αντίθετα οι ΠΕ 

 
14 ΕΙΕΑΔ, Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (https://lmd.eiead.gr/) 
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Σερρών Κιλκίς και Χαλκιδικής παρουσίασαν αύξηση των θέσεων εργασίας τους για το εν λόγω 

χρονικό διάστημα.  

Τα στοιχεία των νέων θέσεων εργασίας βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια με την αύξηση της 

πλήρους έναντι της μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας (βλ. § 3.1). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και 

στο Γράφημα 1.15 παρακάτω, το 1ο τετράμηνο του 2020, στην ΠΚΜ δημιουργήθηκαν 1.949 νέες 

θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και χάθηκαν 6.580 θέσεις μερικής ή εκ περιτροπής 

εργασίας. Η ΠΕ Χαλκιδικής φαίνεται να έχει την πρωτιά στην δημιουργία νέων θέσεων πλήρους 

εργασίας (996) και ακολουθεί η ΠΕ Θεσσαλονίκης (570), Σερρών (386) και Κιλκίς (301). Αντίθετα, οι 

ΠΕ Θεσσαλονίκης, και Πέλλας είχαν την μεγαλύτερη μείωση των θέσεων εργασίας μερικής ή εκ 

περιτροπής εργασίας. Η συνολική επίδραση της πανδημίας COVID-19, καθώς και η 

αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής που πάρθηκαν προς την κατεύθυνση στήριξης της 

αγοράς εργασίας μένει να φανούν με τα στοιχεία των νέων θέσεων εργασίας για το σύνολο του 

έτους 2020. 

 

 

Γράφημα 1.14 Νέες θέσεις εργασίας ανά ΠΕ στην ΠΚΜ, 1αν-Απρ 2020, Πηγή ΕΙΕΑΔ 
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Ειδικότερα, ο Πίνακας 1.12 παρουσιάζει τα στοιχεία των δημιουργούμενων ή χαμένων θέσεων 

εργασίας για κάθε ΠΕ, ανά φύλο και ΠΕ της ΠΚΜ για την εν λόγω περίοδο.  

 

 

Γράφημα 1.15 Νέες θέσεις εργασίας ανά ΠΕ ανά εργασιακό καθεστώς στην ΠΚΜ, 1αν-Απρ 2020, Πηγή ΕΙΕΑΔ 

 

1.3.3. Αξιολόγηση κινδύνου των θέσεων εργασίας στην ΠΚΜ 

Για την περαιτέρω ανάλυση της επίπτωσης της πανδημίας COVID-19 στην αγορά εργασίας της ΠΚΜ, 

παρακάτω παρουσιάζουμε τα στοιχεία του επιπέδου κίνδυνου που διατρέχουν οι θέσεις μισθωτής 

εργασίας που συναντώνται το 2020, με βάση την παγκόσμια έρευνα του ILO Monitor15 όπως 

διατίθενται από το ΕΙΕΑΔ16. Τα επίπεδα κινδύνου των θέσεων εργασίας διαχωρίζονται σε υψηλό, 

μέτριο και χαμηλό, ανάλογα με το πόσες αντίστοιχες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί ανά 

επαγγελματική κατηγορία παγκοσμίως. 

 
15 ILO Monitor: International Labour Organization, Ανάλυση από τον Μηχανισμό Παρακολούθησης των επιπτώσεων 
της πανδημίας COVID-19 στην αγορά εργασίας. 
16 Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στις 14/5/2020 από το ΕΙΕΑΔ. Η ανάλυση βασίζεται στις επιπτώσεις τις πανδημίας 
όπως αυτά αποτυπώνονται από το ILO σε διαφορετικά επαγγέλματα ανά τον κόσμο και προσομοιώθηκε στα 
καταγεγραμμένα από το ΕΡΓΑΝΗ επαγγέλματα στην ΠΚΜ. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Γράφημα 1.16, ~70% των θέσεων μισθωτής 

εργασίας της ΠΚΜ διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν λόγω της πανδημίας COVID-19. Ένα 

ποσοστό της τάξης του 18% διατρέχει μικρότερο κίνδυνο ενώ ~16% χαμηλό κίνδυνο να χαθούν. Σε 

αυτό το σημείο είναι κρίσιμο να αναφερθούμε στο γεγονός ότι το ΑΕΠ της ΠΚΜ αποτελείται κατά 

73% από τον τριτογενή τομέα (δες § 1.3), στον οποίο εντάσσονται και κατηγορίες επαγγελμάτων οι 

οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία όπως οι «Πωλητές και οι ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα», οι απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών και οι «υπάλληλοι 

γραφείου». 

 

 

Γράφημα 1.16 Αξιολόγηση κινδύνου για τις θέσεις απασχόλησης από την πανδημία COVID-19 ανά ΠΕ στην 

ΠΚΜ, 2020, Πηγή ΕΙΕΑΔ 
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θέσεων υψηλού κινδύνου να ανέρχεται σε 85% και 76% αντίστοιχα. Όπως δείξαμε και στην § 1.3, η 

ΠΕ Κιλκίς είναι και αυτή με τον μεγαλύτερο δευτερογενή τομέα. Ως προς τις θέσεις απασχόλησης 

που διαθέτουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν, στην κατάταξη ακολουθούν οι ΠΕ Ημαθίας (72%), Σερρών 

(72%) και Πέλλας (71%). Καθώς η πανδημία COVID-19 επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα του 

68,10%

69,72%

69,78%

71,26%

71,72%

71,80%

75,92%

85,03%

14,57%

13,90%

15,94%

14,64%

10,27%

13,27%

11,41%

6,41%

17,34%

16,38%

14,28%

14,10%

18,01%

14,93%

12,68%

8,56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΚΜ

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Υψηλός Μέτριος Χαμηλός



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 55 

πληθυσμού, διαφαίνεται ότι ο κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας είναι υψηλότερος στις ΠΕ με 

χαμηλότερο πληθυσμό (δες § 1.1), όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των ΠΕ Κιλκίς και Πιερίας.  

 

1.3.4. 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 2000-2020.  

 

 

Γράφημα 1. 17 Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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μειώθηκε ταχύτερα από το ρυθμό της χώρας αλλά και του συνόλου της ΠΚΜ. Βέβαια, η πορεία αυτή 

φαίνεται να ανακόπτεται το 2020, λόγω της πανδημίας COVID-19 δεδομένου του πλήγματος που 

δέχθηκε ο τομέας του τουρισμού και της εστίασης.  

Αναλύοντας τα στοιχεία σε επίπεδο ΠΕ, το 2020, φαίνεται να αυξάνεται η ανεργία για τις ΠΕ 

Ημαθίας, Σερρών και Πιερίας με τα ποσοστά ανεργίας να ξεπερνούν το 22% και την Πιερία να αγγίζει 

το 25%. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι περίπου ένας στους τέσσερις, του συνόλου του εργατικού 

δυναμικού, για τις παραπάνω ΠΕ, το 2020 είναι άνεργος. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι για τις ΠΕ 

Ημαθίας, Σερρών και Πιερίας, το ποσοστό ανεργίας ξεπερνάει το 20% για όλη την περίοδο 2012-

2020, δημιουργώντας συνθήκες εργαζομένων με μακροχρόνια ανεργία και μειωμένα εισοδήματα, 

άρα και ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης τους. Πρακτικά τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας δεν 

φαίνεται να συγκράτησαν της αγοράς εργασίας για τις ως άνω ΠΕ. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση της 

ανεργίας και στην ΠΕ Χαλκιδικής, που βέβαια όμως και το 2020 παραμένει κάτω του 10%. Αντίθετα 

με την γενικότερη αύξηση της ανεργίας και μείωσης της απασχόλησης που συναντάμε σε κάποιες 

περιφέρειες της ΠΚΜ, οι ΠΕ που παρουσιάζουν μια καλύτερη εικόνα με μειωμένα ποσοστά 

ανεργίας, σε σχέση με το 2019, είναι οι ΠΕ Θεσσαλονίκης (17,33%), Πέλλας (17,35%) και Κιλκίς 

(19,14%).  

 

 

Γράφημα 1.18 Χρόνος ανεργίας στην ΠΚΜ, 2018-2020 Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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Η αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας στην ΠΚΜ, ως συσσώρευση του υψηλού ποσοστού ανεργίας 

των προηγούμενων ετών, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την βραχυχρόνια και 

μακροχρόνια ανεργία (βλ. Γράφημα 1.18). Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι το 2020, οι μακροχρόνια 

άνεργοι στην ΠΚΜ, δλδ οι άνεργοι πάνω από 12 μήνες ξεπερνούν για πρώτη φορά το 80%. Αντίθετα, 

στο σύνολο της χώρας παρατηρούμαι ότι από το 2017 έως το 2019 υπήρξε μία τάση μείωσης της 

μακροχρόνιας ανεργίας έναντι της βραχυχρόνιας (λιγότερο από 12 μήνες).  

Σε ότι αφορά το μορφωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων παρατηρούμε ότι για την 

περίοδο 2000-2020, το 50% των ανέργων στην ΠΚΜ έχουν «Ανώτερη δευτεροβάθμιά ή Μετα-

δευτεροβάθμια» εκπαίδευση (Πίνακας 1.15 παράρτημα), ενώ το ποσοστό για την εν λόγω 

κατηγορία δείχνει να αυξάνεται το 2020 και να διαμορφώνεται στο 55,19% (βλ. Γράφημα 1.19). 

Παράλληλα, το 2020, 30% (ένας στους τρεις ανέργους) είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαίδευσης, τα ποσοστά είναι χαμηλά το 2020 και ανέρχονται το 

2020 σε ~15%, ενώ κατά μέσο όρο για την περίοδο 2000-2020, τα ποσοστά των ανέργων αυτού του 

εκπαιδευτικού επιπέδου είναι σταθερά μειούμενα. (βλ. Πίνακα 15) 

 

 

Γράφημα 1.19 Μορφωτικό επίπεδο ανέργων ΠΚΜ, 2020 Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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1.4. Εισοδήματα 

1.4.1 Κατανομή Εισοδημάτων 

Η ενότητα αυτή εστιάζει στην ανάλυση εισοδημάτων σε μικροοικονομικό επίπεδο τόσο για την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα. Για την ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τα δηλωθέντα εισοδήματα του πληθυσμού στην ΑΑΔΕ17, τα έτη 

2018 και 2019. Ειδικότερα, το συνολικό δηλωθέν εισόδημα στην ΠΚΜ είναι 11,4 δις ευρώ το οποίο 

δηλώνεται από 1.104.011 φορολογούμενους, ενώ παρατηρούμε μια αύξηση των δηλωθέντων 

εισοδημάτων κατά 1% σε σχέση με το 2018. 

Στο Γράφημα 1.20 παρακάτω, παρουσιάζεται η κατανομή των ετήσιων συνολικών οικογενειακών 

εισοδημάτων των ΠΕ της ΠΚΜ όπως αυτά δηλώθηκαν στην ΑΑΔΕ για το οικονομικό έτος 2019. Για 

την ΠΚΜ, ένα 10% των νοικοκυριών δήλωσε μηδενικά εισοδήματα για το οικονομικό έτος 2019, ενώ 

το ποσοστό αυτό μειώθηκε ελάχιστα σε σχέση με το 2018 (10%) (βλ. Πίνακα 18).  

Στην ΠΚΜ, 40% των οικογενειακών εισοδημάτων δηλώνονται ως μηδενικά ή κάτω των 5.000,00€, 

ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 20% βρίσκεται μεταξύ 5.000,00€ και 10.000,00€. Πρακτικά, αυτό 

σημαίνει ότι έξι στις δέκα νοικοκυριά στην ΠΚΜ δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 10.000,00€. Στην 

κλίμακα μεταξύ των εισοδημάτων 10.000,00€ και 20.000,00€ ευρώ δηλώνουν εισοδήματα περίπου 

25% των νοικοκυριών και τέλος ένα 15% δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 40.000,00€.  

Σε ότι αφορά τα δηλωθέντα εισοδήματα των ΠΕ της ΠΚΜ, περισσότερο του 43% των νοικοκυριών 

των ΠΕ Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Ημαθίας δηλώνουν εισοδήματα από 0 έως 5.000,00€, με το 

ποσοστό για την ΠΕ Πιερίας να ανέρχεται σε 46%, δλδ περίπου ένα στα δύο νοικοκυριά. Αντίθετα το 

ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν τόσο χαμηλά εισοδήματα για την ΠΕ Θεσσαλονίκης 

ανέρχεται σε 39%. Η κατανομή των εισοδημάτων φαίνεται να είναι παρόμοια για όλες τις ΠΕ της 

ΠΚΜ, με τα εισοδήματα 0€ έως 5.000,00€ και από 5.000,00€ έως 10.000,00€ να ξεπερνούν το 60% 

του συνόλου. 

 
17 Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τον αριθμό των φορολογούμενων, το συνολικό δηλωθέν εισόδημα τους και την 
κατηγορία εισοδήματος – Εισοδηματίες, Ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, Ασκούντες αγροτική 
επιχειρηματική δραστηριότητα, Μισθωτοί και Συνταξιούχοι. Τα στοιχεία αναλύονται ανά Διεύθυνση Οικονομικής 
Υπηρεσίας, ενώ για την ανάλυση τους διαχωρίστηκαν στις αντίστοιχες Περιφερειακής ενότητες και αθροίστηκαν 
για το σύνολο της ΠΚΜ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υποχρέωση υποβολής φορολογικής 
δήλωσης, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν 
είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. 
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Γράφημα 1.20 Κατανομή εισοδημάτων ΠΕ της ΠΚΜ, 2019 Πηγή ΑΑΔΕ 
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10.333,59€ έναντι 10.295,21€ το 2018. Η μικρή αύξηση που παρατηρείται στο μέσο εισόδημα της 

ΠΚΜ μεταξύ 2018 και 2019 και η μικρή μείωση των μηδενικών εισοδήματών, θα μπορούσε να είναι 

η αιτία και της μικρής μείωσης των δικαιούχων του ΕΕΕ (βλ. § 2.2), δεδομένου ότι η οικονομική 

κατάσταση ενός δικαιούχου υπολογίζεται με τα εισοδήματα της προηγούμενης χρονιάς. Όμως, τα 

εφαρμοστέα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, φαίνεται να αυξάνουν 

την ανεργία σε μεγάλο μέρος των ΠΕ της ΠΚΜ (βλ. § 3.1 & 3.4) (μείωση της απασχόλησης) ενώ 

παράλληλα η νέα εργασιακή κατάσταση «Σε αναστολή εργασίας» μειώνει το επίπεδο των μισθών, 

αναδεικνύοντας την ανάγκη για διεύρυνση των ορίων των δικαιούχων του ΕΕΕ αλλά και της 

περαιτέρω διεύρυνσης των συμπληρωματικών παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών από τους ΟΤΑ, 

για να αποφευχθεί η επιδείνωση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
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1.4.2 Εισοδηματικές Ανισότητες 

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/ νομούς. 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. 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται ο συντελεστής Gini ως 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 ανισότητας του πλούτου18. 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 

εισοδημάτων.19  

Το Γράφημα 1.21 παρακάτω παρουσιάζει τα στοιχεία εισοδηματικής ανισότητας των ετών 2018 και 

2019 με βάση το δείκτη GINI, για τις ΠΕ της ΠΚΜ, όπως υπολογιστήκαν από τα δεδομένα των 

δηλωθέντων εισοδημάτων στην ΑΑΔΕ. Το σύνολο των εκτιμώμενων δεικτών GINI για τις ΠΕ της ΠΚΜ 

είναι μεγαλύτερο από 0,5, υποδηλώνοντας φτωχές οικονομίες στις οποίες υπάρχει ανισοκατανομή 

εισοδημάτων. Ο δείκτης GINI για την ΠΚΜ υπολογίζεται σε 0,7, ενώ οι μεγαλύτερες εισοδηματικές 

 
18 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. 
19 Ερμηνευτικά στον 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.   
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ανισότητες για το 2019 παρουσιάζονται στην ΠΕ Πιερίας (0,89), Σερρών (0,81) και Χαλκιδικής (0,76). 

Ενώ για την ΠΕ Πιερίας φαίνεται ότι αυξήθηκαν κατά 26% οι εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των 

ετών 2018 και 2019, για την ΠΕ Χαλκιδικής αντίθετα μειώθηκαν κατά ~13%. Οι ΠΕ Πέλλας (0,66), 

Θεσσαλονίκης (0,66), Κιλκίς (0,65) και Ημαθίας (0,65), παρουσιάζουν τις χαμηλότερες τιμές του 

εκτιμώμενου GINI δείκτη στην ΠΚΜ.  

Για να εξεταστεί η ισότητα κατανομής των εισοδημάτων σε επίπεδο περιφέρειας, στο Γράφημα 1.22 

απεικονίζεται η καμπύλη ανισοτήτων Lorenz. Τα στοιχεία δείχνουν ότι και σε επίπεδο 

μικροδεδομένων η κατανομή των δεδομένων στην Περιφέρεια παρουσιάζει το μεγάλο ποσοστό 

ανισοτήτων και μπορεί να χαρακτηριστεί την οικονoμία της ως φτωχή.  

 

 

Γράφημα 1.21. Δείκτης GINI ανά ΠΕ της ΠΚΜ, 2018-2019, Πηγή ΑΑΔΕ 
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Γράφημα 1.22 Καμπύλη Lorenz για Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πηγή ΑΑΔΕ 

 

1.4.3 Κατηγορίες Εισοδήματος  

Ενδιαφέροντα αποτελέσματα παράγονται όταν κανείς εξετάσει σε συνδυασμό τα δηλωθέντα 

εισοδήματα με τις πηγές προέλευσης τους. Στο Γράφημα 1.23 παρουσιάζονται ποσοστιαία τα 

δηλωθέντα εισοδήματα για κάθε πηγή εισοδήματος για το σύνολο της ΠΚΜ και για όλες τις ΠΕ της. 

Ειδικότερα οι πηγές εισοδήματος των φορολογούμενων είναι οι Εισοδηματίες20, οι Ασκούντες 

Επιχειρηματική δραστηριότητα, οι Ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι Μισθωτοί 

και οι Συνταξιούχοι, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας φορολογούμενος μπορεί να έχει 

εισοδήματα από παραπάνω από μία πηγές. Τα δηλωθέντα εισοδήματα που προέρχονται από 

επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελούν το 8.5% του συνόλου των εισοδημάτων του 2019. 

Παράλληλα, από αγροτική δραστηριότητα τα εισοδήματα αποτελούν το 9,39% ενώ οι μισθωτοί 

(31%) και συνταξιούχοι (37%) καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των δηλωθέντων 

εισοδημάτων αγγίζοντας το 70%. 

 
20 «Ως εισοδηματίες ορίζονται οι υπόχρεοι των οποίων το κύριο εισόδηµα προέρχεται από οικοδοµές ή από 
εκµισθώσεις γαιών ή από κινητές αξίες.» 
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Γράφημα 1.23 Κατανομή οικογενειακών εισοδημάτων ανά πηγή στις ΠΕ της ΠΚΜ, 2019, Πηγή ΑΑΔΕ 

 

Η εικόνα είναι παρόμοια για όλες τις ΠΕ της ΠΚΜ, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, οι οποίες 

έγκειται στην διάρθρωση της τοπικής οικονομίας και του πληθυσμιακού προφίλ τους. Συγκεκριμένα, 

οι ΠΕ με το υψηλότερο ποσοστό εισοδημάτων από ασκούντες αγροτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα είναι αυτή της Πέλλας (14,6%), Σερρών (12,09%) και Κιλκίς (10,68%). Αξίζει να 

αναφέρουμε παρόλο που το ΑΕΠ της ΠΕ Ημαθίας που προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα, για το 

2018, είναι συγκριτικά το δεύτερο υψηλότερο έναντι των υπόλοιπων ΠΕ της ΠΚΜ (βλ. § 1.3), τα 

εισοδήματα που προέρχονται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αρκετά 

χαμηλότερα στην κατάταξη έναντι των υπόλοιπων ΠΕ. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται πιθανότατα 

σε συγκέντρωση κατακερματισμένης, μη παρατηρούμενης ή δευτερευούσης ως απασχόληση, 

αγροτικής δραστηριότητας.  

12,60%

15,70%

14,71%

11,59%

15,69%

13,33%

12,66%

13,75%

7,45%

9,37%

6,97%

7,52%

9,29%

7,53%

11,56%

8,53%

9,28%

1,88%

10,68%

14,60%

8,56%

12,09%

8,64%

9,39%

30,87%

38,24%

28,37%

28,14%

30,92%

24,93%

34,98%

30,92%

39,80%

34,81%

39,27%

38,15%

35,54%

42,12%

32,16%

37,41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΚΜ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ

ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤA

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 64 

Όπως είναι αναμενόμενο λόγω του ανεπτυγμένου τουριστικού προϊόντος της, η ΠΕ Χαλκιδικής έχει 

το υψηλότερο ποσοστό των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακολουθούν, οι ΠΕ 

Θεσσαλονίκης και Πιερίας με 9,37% και 9,29% αντίστοιχα. Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό 

εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα συναντάται στις ΠΕ Κιλκίς (6,97%) και Ημαθίας 

(7,45%), οι οποίες και έχουν ποσοστά ανεργίας  που ξεπερνούν το 20% το έτος 2019 και 2020 (βλ. 

Πίνακα 14). 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και από 

συντάξεις για όλες τις ΠΕ είναι ιδιαίτερα υψηλά και σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν οι ξεπερνούν 

το 70% του συνόλου των εισοδημάτων. Τα υψηλά ποσοστά εισοδημάτων από συντάξεις 

υποδεικνύουν την γήρανση του πληθυσμού της εκάστοτε ΠΕ. Συγκεκριμένα, οι ΠΕ με το μεγαλύτερο 

συγκριτικά ποσοστό εισοδημάτων από συντάξεις είναι αυτές της Σερρών (42,12%), Ημαθίας (39,8%) 

και Πέλλας (38,15%). Εκτός από τις ΠΕ Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης που έχουν συγκριτικά τα 

μικρότερα ποσοστά από εισοδήματα συντάξεων, περίπου 32% και 35% αντίστοιχα, τα εισοδήματα 

από συντάξεις για όλες οι υπόλοιπες ΠΕ της ΠΚΜ είναι συγκριτικά υψηλότερα σε σχέση με τις άλλες 

πηγές εισοδημάτων, κατατάσσοντας της ως περιοχές με αρκετά γηρασμένο πληθυσμό, στοιχείο το 

οποίο είναι σε συνάφεια με τα στοιχεία αύξησης της μέσης ηλικίας του πληθυσμού (βλ. § 1.1). 
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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 2020. 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: α) βασικά μεγέθη κοινωνικής συνοχής, όπως η εγγεγραμμένη ανεργία, οι νέες θέσεις 

εργασίας αλλά και στοιχεία δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), β) οι 

απαντήσεις των Δήμων σχετικά με τα βασικά κοινωνικά προβλήματα στο έτος αναφοράς, γ) οι 

δομές, οι υπηρεσίες και οι ωφελούμενοι κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, δ) τα ποσά 

χρηματοδότησης που έλαβε ο κάθε Δήμος από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους στο έτος 

αναφοράς, και, ε) οι προτάσεις και οι ανάγκες τους προς την κατεύθυνση της απρόσκοπτης και 

αποτελεσματικής παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών τους.   

 

2.1. Ανάλυση δεδομένων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

2.1.1. Κοινωνικά Προβλήματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Στην ερώτηση σχετικά με το ποιο θεωρούν το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα που παρατηρείται 

στα διοικητικά όρια του Δήμου τους (Γράφημα 2.1.1),  65% των δήμων δηλώνουν την «Ανεργία» ως 

το σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, ενώ ακολουθούν με 

ποσοστά, 16%, η «Έλλειψη Υποδομών» και με 8% η «Οικονομική Ανέχεια». Σύμφωνα με τα 

ευρήματα της έρευνας πεδίου του 2020, οι δήμοι που δηλώνουν ως σημαντικότερο πρόβλημα την 

ανεργία αυξάνoνται σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου του 2019. Η αύξηση αυτή 

επιβεβαιώνεται από την αύξηση της εγγεγραμένης ανεργίας στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας το 2020 έναντι του 2019 (ΕΙΕΑΔ21, 2019: 25,9%, 2020: 28,27%).  

Σημειώνεται δε, ότι σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ευρήματα της έρευνας πεδίου του έτους 2019, η 

«Ανεργία» δηλωνόταν ως το πρώτο και σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα με ποσοστό 50%, ενώ 

ακολουθούσε η «Οικονομική Ανέχεια» με ποσοστό, 29%. Τα άλλα κοινωνικά προβλήματα που 

 
21 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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δηλώνονται ως σημαντικά το 2020 είναι τα προβλήματα του «Κοινωνικού Αποκλεισμού», του 

Σχολικού εκφοβισμού και της «Ερήμωσης» με αρκετά χαμηλότερα ποσοστά, ήτοι 5%, 3% και 3%, 

αντίστοιχα.  

Γράφημα 2.1.1 Πρώτο σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα για τους Δήμους της ΠΚΜ 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, 2019, 2020. 

 

Ως δεύτερο, σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα το 2020 (Γράφημα 2.1.2), οι Δήμοι δηλώνουν 

την «Οικονομική Ανέχεια» με ποσοστό 44% (έναντι 28%, το 2019), και την «Ανεργία» με ποσοστό 

21% (ποσοστό οριακά ίδιο με το 2019, 20%).  
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Γράφημα 2.1.2 Δεύτερο σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα για τους Δήμους της ΠΚΜ 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, 2019, 2020. 

Ακολούθως, με μικρότερα ποσοστά, δηλώνονται κατά σειρά τα κοινωνικά προβλήματα της 

«Έλλειψης Υποδομών» (18% το 2020, έναντι 16% το 2019), του «Κοινωνικού Αποκλεισμού» (8% το 
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Πληθυσμού», της «Έμφυλης και Ενδοοικογενειακής Βίας», και τέλος, της «Εγκληματικότητας» δεν 

δηλώνονται στην έρευνα πεδίου του 2020. 

Τέλος, ως τρίτο σημαντικότερο πρόβλημα για το έτος 2020 (Γράφημα 2.1.3), οι δήμοι δηλώνουν την 

«Έλλειψη Υποδομών» με ποσοστό 27% (έναντι 25%, το 2019), ενώ υψηλά ποσοστά καταλαμβάνουν 
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και τα κοινωνικά ζητήματα της «Οικονομικής Ανέχειας» , 18% (έναντι 11% το 2019), του  

«Κοινωνικού Αποκλεισμού», 14%, και στις δύο έρευνες του 2019 και 2020, και, της «Ερήμωσης», 

11% (έναντι 3% το 2019).  

Με ποσοστό 8% εμφανίζονται τα προβλήματα της «Χρήσης ουσιών και εξαρτήσεων» και του 

«Αναλφαβητισμού» ενώ με ποσοστά που δεν υπερβαίνουν το 5% έχουν δηλωθεί τα κοινωνικά 

ζητήματα  του «Σχολικού Εκφοβισμού» (5%), της  «Έμφυλης και Ενδοοικογενειακής Βίας» (3%), της 

«Εγκληματικότητας» (3%) και της «Έλλειψης Στέγης».  

Γράφημα 2.1.3 Τρίτο σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα για τους Δήμους της ΠΚΜ 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, 2019, 2020.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020, κατά την διάρκεια των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας 

COVID-19, το κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας αλλά και της Έλλειψης  Υποδομών επιδεινώνεται 
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πρόβλημα της Οικονομικής Ανέχειας θα μπορούσαμε να πούμε ότι βελτιώνεται δεδομένης και της 

αύξησης της επιδοματικής πολιτικής, παραδείγματος χάριν του ΕΕΕ, αλλά και του καλά 

εδραιωμένου ιστού κοινωνικής πολιτικής που έχει αναπτυχθεί στην ΠΚΜ. Αυτή η εικόνα μένει να 

επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία των ωφελούμενων του ΕΕΕ το 2020. 

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 2.1.4 που ακολουθεί:   

✓ Στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας, ως σημαντικότερο 

πρόβλημα αναγνωρίζεται αυτό της ανεργίας. 

✓  Στην ΠΕ Κιλκίς, ο ένας από τους δύο Δήμους δηλώνει την  «Ανεργία» ως το σημαντικότερο 

πρόβλημα, ενώ ο άλλος την «έλλειψη Υποδομών».  

✓ Στο σύνολο των δεκατεσσάρων δήμων του ΠΕ Θεσσαλονίκης οι οχτώ (ποσοστό, 57%) 

αναγνωρίζουν ως πρώτο και κυριότερο πρόβλημα αυτό της «Ανεργίας», οι δύο (ποσοστό, 

14%) την «έλλειψη Υποδομών», και, από ένας δήμος την «Ερήμωση» τον «Κοινωνικό 

Αποκλεισμό», την «Οικονομική Ανέχεια» και τον «Σχολικό Εκφοβισμό» με ποσοστά 7% 

αντίστοιχα. 

✓ Στην ΠΕ Χαλκιδικής, δύο (2) Δήμοι (ή ποσοστό 40%) αναγνώρισαν ως σημαντικότερο 

κοινωνικό ζήτημα την «Έλλειψη Υποδομών», δύο (2) Δήμοι (ή ποσοστό 40%) αυτό της 

«Ανεργίας», ενώ, ένας (1) Δήμος (ή ποσοστό 20%) την «Οικονομική Ανέχεια». Το εύρημα 

αυτό σχετίζεται με την αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού ανεργίας στον νομό Χαλκιδικής 

κατά την διάρκεια της πανδημίας λόγω κοινωνικοοικονομικών περιοριστικών μέτρων 

αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. 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 «Ανεργία», και από ένας (ή ποσοστό 14%) την «Ανεργία», τον 

«Κοινωνικό Αποκλεισμό» και την «Οικονομική ανέχεια» (ή ποσοστό 14%).  
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Γράφημα 2.1.4 Πρώτο σε σημαντικότητα κοινωνικό πρόβλημα για τους Δήμους ανά ΠΕ της ΠΚΜ 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, έτος 2020. 

 

2.1.2. Χαρτογράφηση ευάλωτου πληθυσμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Για το έτος 2020, το 53% των Δήμων δηλώνει ότι αντλεί πληροφορίες για την χαρτογράφηση του 

ευάλωτου πληθυσμού από ανεπίσημα αρχεία των δομών (βλ. Γράφημα 2.1.5), ποσοστό αυξημένο 

έναντι του 2019  κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες (2019: 41%). Το 2020 παρατηρούμε επίσης αισθητή 

μείωση στο ποσοστό των δήμων που δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την 

χαρτογράφηση του ευάλωτου πληθυσμού ή ότι δεν γνωρίζουν να υπάρχουν (15% το 2020, έναντι 

43%, το 2019). Επιπρόσθετα, το 2020 αυξάνονται οι δήμοι οι οποίοι διεξήγαγαν δική τους έρευνα 

(2020: 13% έναντι 5% το 2019) και που αντλούν στοιχεία από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

(2020: 11% έναντι 3% το 2019). Τέλος, ένα ποσοστό 5% των Δήμων δηλώνει ότι αντλεί στοιχεία και 

από ανεπίσημα στοιχεία των δομών αλλά και από το ΕΕΕ ενώ ένα 3% από την ΠΕΣΚΕ και την ΕΛΣΤΑΤ.  
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Γράφημα 2.1.5 Ύπαρξη στοιχείων για την χαρτογράφηση ευάλωτων, ειδικών και λοιπών ομάδων 

 

          Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, έτη, 2019, 2020. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των δήμων, το σύνολο των δομών κοινωνικής ένταξης που κατέγραψε η 

έρευνα πεδίου του 2020 στην ΠΚΜ ήταν 859 (έναντι 907 το 2019) και το σύνολο των ωφελούμενων 

από αυτές ανήλθε στους 172.862 πολίτες, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2019 (168.346 

πολίτες). Στον Πίνακα 2.1, που ακολουθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά ο αριθμός των ωφελούμενων 

ανά δομή για το σύνολο της ΠΚΜ.  

Για το έτος 2020, τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν την Κοινωνική Δομή με τους περισσότερους 

ωφελούμενους.  Ειδικότερα, για το έτος 2020 ο αριθμός ωφελούμενων των Κέντρων Κοινότητας 

ανήλθε σε 49.733 άτομα, αριθμός μειωμένος κατά 9,7% σε σχέση με το 2019 (55.076 άτομα). Σε 

σχέση με το μέχρι σήμερα εξεταζόμενο διάστημα (έτη 2018-2020) αξίζει να σημειωθεί ότι: το 2019 
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η δομή με τους περισσότερους ωφελούμενους ήταν τα ΚΑΠΗ, και τα Κέντρα Κοινότητας έρχονταν 

στην δεύτερη θέση. 
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ωφελούμενους να ανέρχονται σε 19.996 άτομα. Τέλος, σε σύγκριση με το έτος 2019, το 2020 οι 

ωφελούμενοι των Κοινωνικών Παντοπωλείων και των Κοινωνικών Φαρμακείων εμφανίζονται 

οριακά μειωμένοι.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ωφελούμενων των ΚΑΠΗ, μειώθηκε από 36.199  άτομα το 

2019, σε 29.301 άτομα το 2020 (ποσοστό μείωσης 19%), ενώ παράλληλα μικρή μείωση 

καταγράφηκε και στον αριθμό των δομών, ήτοι από 207 δομές το 2019, σε 197 δομές το 2020 . 

Πίνακας 2.1: Δομές και Ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Κατηγορίες Δομών ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Δομές 2019 Δομές 2020 
Ωφελ/νοι 

2019 
Ωφελ/νοι 

2020 

Κέντρο Κοινότητας 38 40 55.076 49.733 

TEBA  24  33.421 

ΚΑΠΗ 207 197 36.199 29.301 

Δημοτικό Ιατρείο 8 11 15.666 19.996 

Βοήθεια στο Σπίτι 132 129 11.709 10.752 

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 294 264 7.584 7.297 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 19 21 6.732 6.689 

Κοινωνικό Φαρμακείο 16 14 5.287 4.323 

ΚΔΑΠ 137 100 7.732 3.756 

Γραφείο Απασχόλησης  2  1.895 

Φιλοξενία Προσφύγων 2 5 1.087 1.852 

Κοινωνικό Συσσίτιο 7 10 608 1.360 

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων 1 1 1.393 946 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 20 23 978 504 

Τράπεζα Αίματος  1  431 

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας/Γυναικών 5 2 829 298 

Υπνωτήριο Αστέγων 5 1 1.620 129 

ΚΗΦΗ 8 6 159 125 

Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης  4  37 

Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών\ Οικογένειας 2  105 17 

Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας 6  7.590  

Στέγη Υποστηριζόμενης διαβίωσης ηλικιωμένων  2  ΔΚ 

ΣΥΝΟΛΑ 907 859 160.354 172.862 

 Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, Έτη, 2019, 2020. 
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Τέλος, στον Πίνακα 2.2, 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 2.2 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 
2020 

Ωφελ/νοι 
2020 

Δομές 
2020 

Ωφελ/νοι 
2020 

Δομές 
2020 

Ωφελ/νοι 
2020 

Δομές 
2020 

Ωφελ/νοι 
2020 

Δομές 
2020 

Ωφελ/νοι 
2020 

Δομές 
2020 

Ωφελ/νοι 
2020 

Δομές 
2020 

Ωφελ/νοι 
2020 

Δομές 
2020 

Ωφελ/νοι 
2020 

Κέντρο Κοινότητας 3 5,287 16 28,091 2 2,089 4 5,175 3 3,297 7 3,734 5 2,060 40 49,733 

TEBA 1 2,700 11 21,284 1 480 2 1,438 1 2,720 5 4,280 3 519 24 33,421 

ΚΑΠΗ 15 1,357 84 17,150 0 0 13 5,213 3 0 50 3,431 32 2,150 197 29,301 

Δημοτικό Ιατρείο 1 0 10 19,996 0 0         0 0 0 0 11 19,996 

Βοήθεια στο Σπίτι 10 1,720 43 3,487 16 1,041 15 863 6 368 28 2,243 11 1,030 129 10,752 

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί 

24 558 119 4,071 10 457 39 935 10 310 42 377 20 589 264 7,297 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 3 784 15 5,230 1 200 0 0 0 0 0 0 2 475 21 6,689 

Κοινωνικό Φαρμακείο 2 96 11 4,227 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 4,323 

ΚΔΑΠ 3 129 22 1,508 4 37 8 161 4 152 37 921 22 848 100 3,756 

Γραφείο Απασχόλησης     2 1,895 0 0     0 0         2 1,895 

Φιλοξενία Προσφύγων     5 1,852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,852 

Κοινωνικό Συσσίτιο     9 1,140 1 220 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1,360 

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων     1 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 946 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 3 55 9 205 2 21 2 47 2 50 3 85 2 41 23 504 

Τράπεζα Αίματος                         1 431 1 431 

Συμβουλευτικό Κέντρο 
Οικογένειας/Γυναικών 

1 89 0 0 0 0 0 0 0 0 1 209 0 0 2 298 

Υπνωτήριο Αστέγων     1 129 0 0         0 0 0 0 1 129 

ΚΗΦΗ 2 35 2 25 1 50 0 0 1 15 0 0 0 0 6 125 

Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης         4 37                 4 37 

Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών\ 
Οικογένειας 

    2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 

Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Στέγη Υποστηριζόμενης διαβίωσης 
ηλικιωμένων 

    2 0 0 0                 2 0 

ΣΥΝΟΛΑ 68 12,810 364 111,253 42 4,632 83 13,832 30 6,912 174 15,280 98 8,143 859 172,862 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, έτος 2020. 
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2.1.3. Χρηματοδότηση, προσωπικό και εξοπλισμός δομών 

Στο Γράφημα 2.1.6 παρακάτω, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των υπευθύνων των δήμων σχετικά 

με την μεταβολή έναντι του 2019 της συνολικής χρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών του 

Δήμων για το έτος 2020. Παρατηρούμε (βλ. Γράφημα 2.1.7), ότι για 57% του συνόλου των δήμων η 

χρηματοδότηση παρέμεινε σταθερή, ενώ για ένα ποσοστό ~19% η χρηματοδότηση σημείωσε μικρή 

μείωση έναντι του 2019 που όμως δεν ξεπερνά το 50%. Μικρή αύξηση της χρηματοδότησής τους 

δέχθηκαν ~14% των δήμων, ενώ για ένα Δήμο (2,7%) αυξήθηκε σημαντικά η χρηματοδότηση του. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην έρευνα πεδίου του 2020, δεν καταγράφηκε η απάντηση 

«μεγάλης μείωσης» χρηματοδότησης. 

Γράφημα 2.1.6 Μεταβολή Χρηματοδότησης κοινωνικών δομών το 2020 έναντι του 2019 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, 2020 

 

Αναλύοντας την μεταβολή της χρηματοδότησης ανά ΠΕ, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 1.2.7 

παρακάτω, μικρή μείωση της χρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών τους το 2020 έναντι του 

2019 είχαν ένας δήμος στην ΠΕ Χαλκιδικής, δύο δήμοι στην ΠΕ Σερρών, δύο δήμοι στην ΠΕ Πιερίας, 

ένας δήμος στην ΠΕ Θεσσαλονίκης και ένας δήμος στην ΠΕ Ημαθίας. Αντίθετα μικρή αύξηση 

χρηματοδότησης καταγράφεται σε ένα δήμο στην ΠΕ Σερρών, στην ΠΕ Πέλλας και Θεσσαλονίκης.  

Στην έρευνα πεδίου του 2020 καταγράφηκε επίσης η μεταβολή του αριθμού του προσωπικού των 

δομών έναντι του 2019 (βλ. Γράφημα 1.2.8). Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα ο αριθμός του 

προσωπικού παρέμεινε σταθερός το 2020 για 62,16% των δήμων της ΠΚΜ, μειώθηκε για 18,92% και 

αυξήθηκε για ένα 10,81%. Ενώ, υπάρχει ένα ποσοστό 8,11% των δήμων για τους οποίους δεν 

καταγράφησαν απαντήσεις.  
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Γράφημα 2.1.7 Μεταβολή χρηματοδότησης κοινωνικών δομών το 2020 έναντι του 2019 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, 2020 

 

Γράφημα 2.1.8 Μεταβολή προσωπικού κοινωνικών δομών το 2020 έναντι του 2019 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, 2020 

 

Στην έρευνα πεδίου του 2020, επίσης καταγράφηκε το ποσοστό ικανοποίησης των υπευθύνων των 

κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων για την κτιριακή τους υποδομή αλλά και τον εξοπλισμό τους. Η 

εικόνα για το σύνολο των δήμων της ΠΚΜ παρουσιάζεται στο Γράφημα 1.2.9 και 1.2.10 παρακάτω. 

Ειδικότερα, ~23% των δήμων της ΠΚΜ δεν είναι καθόλου, πολύ λίγο ή λίγο ευχαριστημένο με τις 

κτιριακές τους εγκαταστάσεις, γεγονός το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να περιορίσει και 
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το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ή ακόμα και την ποιότητα αυτών. Παράλληλα, αρκετά ή 

πάρα πολύ ικανοποιημένο δηλώνει το υπόλοιπο 77%. 

Γράφημα 2.1.9 Ικανοποίηση των κοινωνικών δομών για τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, 2020. 

Αντίστοιχα, ένα ποσοστό 20% δηλώνει ανικανοποίητο από τον υπάρχον εξοπλισμό των δομών του, 

ενώ ένα άλλο ποσοστό 80% δηλώνει αρκετά και πάρα πολύ ικανοποιημένο. Σε αυτό το σημείο είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο εξοπλισμός κάθε δομής διαφέρει ανάλογα με την φύση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνολικά, το έτος 2020 περίπου για έναν στους πέντε Δήμους δεν 

επαρκούν οι κτιριακές υποδομές που στεγάζουν τις κοινωνικές δομές τους και για αντίστοιχο 

ποσοστό δεν επαρκεί ο βασικός εξοπλισμός για την παροχή των υπηρεσιών τους.  

 

Γράφημα 2.1.10 Ικανοποίηση των κοινωνικών δομών για τον εξοπλισμό τους 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, 2020. 

 

2.1.4. Ωφελούμενοι, λειτουργία και ποιότητα υπηρεσιών Κέντρων Κοινότητας 

Στο Γράφημα 2.1.11, που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο αριθμός των ωφελούμενων των Κέντρων 

Κοινότητας της ΠΚΜ, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για τα έτη 2018, 2019 και 2020. Τα Κέντρα 
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Κοινότητας της ΠΕ Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της μεγαλύτερης συγκέντρωσης πληθυσμού, είχαν τους 

περισσότερους ωφελούμενους, ήτοι 28.091 άτομα το 2020, ενώ ο αριθμός των ωφελούμενων σε 

σχέση με το 2019 ήταν αυξημένος κατά 2,6% ή 713 άτομα. Ακολουθούν τα Κέντρα Κοινότητας της 

ΠΕ Ημαθίας με 5.287 ωφελούμενους (ποσοστό αύξησης σε σύγκριση με το 2019, 18,3%, ή 818 

ωφελούμενοι), η ΠΕ Πέλλας με 5.175 ωφελούμενους (ποσοστό αύξησης σε σύγκριση με το 2019, 

4,69% ή 232 ωφελούμενοι), η ΠΕ Σερρών με 3.734 ωφελούμενους (ποσοστό μείωσης σε σχέση με 

το 2019 της τάξης του 45,16%, ή 3,075 ωφελούμενοι).  

     

Γράφημα 2.1.11 Ωφελούμενοι στα Κέντρα Κοινότητας ανά ΠΕ της ΠΚΜ, έτη 2018 ,2019 και 2020 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, έτη 2018, 2019, 2020. 

Για το 2020, η ΠΕ Πιερίας είχε 3.297 ωφελούμενους έναντι 5.201 το 2019 (ποσοστό μείωσης 36,61%), 

η ΠΕ Κιλκίς 2.089 έναντι 2.379 (ποσοστό μείωσης 12,7%) και η ΠΕ Χαλκιδικής 2.060 ωφελούμενους 

έναντι 3.897 (ποσοστό μείωσης 47,14%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΕ Ημαθίας παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη αύξηση ωφελούμενων σε ποσοστό 18,3%, ενώ αντίθετά η ΠΕ Σερρών και Χαλκιδικής 
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παρουσιάζουν την μεγαλύτερη μείωση με 47,14% και 45,16% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των 

Κέντρων Κοινότητας των δήμων της ΠΚΜ, παρατηρείται μια μείωση των ωφελούμενών έναντι του 

2019 κατά 5.343 ωφελούμενου ή 9,7%. Αυτή η μείωση θα μπορούσε να αποδοθεί εν μέρει στους 

περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην δια ζώσης επικοινωνίας των Κέντρων Κοινότητας με τους 

ωφελούμενους στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. 

Στο εν λόγω πλαίσιο, η έρευνα πεδίου του 2020, κατέγραψε το ποσοστό των Κέντρων Κοινότητας 

που παρείχαν ηλεκτρονικές ή απομακρυσμένες υπηρεσίες στους ωφελούμενους τους. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ανά ΠΕ το ποσοστό των Κέντρων Κοινότητας των δήμων που παρείχαν, ηλεκτρονικά 

ή απομακρυσμένα, μέρος των υπηρεσιών τους. 

Γράφημα 2.1.12 Ποσοστό των Κέντρων Κοινότητας ανά ΠΕ της ΠΚΜ που παρείχαν 

ηλεκτρονικές/απομακρυσμένες υπηρεσίες στην περίοδο του COVID-19 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, 2020. 
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μέρος τους, δεν παρείχαν ηλεκτρονικά καμία υπηρεσία τους, γεγονός που ίσως συνδέεται με την 

αυξημένη μέση ηλικία του πληθυσμού τους και την μη εξοικείωση τους με τις νέες τεχνολογίες. 

Αντίθετα, τα Κέντρα Κοινότητας των ΠΕ Πιερίας και Χαλκιδικής είναι αυτά που φαίνεται να 

προσαρμόστηκαν γρηγορότερα και να παρείχαν το 2020 απομακρυσμένη εξυπηρέτηση στους 

ωφελούμενους τους. 

Γράφημα 2.1.13 Ποσοστό ωφελουμένων των Κέντρων Κοινότητας ανά ΠΕ της ΠΚΜ που εξυπηρετήθηκαν 

ηλεκτρονικά στην περίοδο του COVID-19 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, 2020. 

 

Στο Γράφημα 2.1.13 παρουσιάζεται το ποσοστό των ωφελούμενων που εξυπηρετήθηκαν 

ηλεκτρονικά ή απομακρυσμένα από τα Κέντρα Κοινότητας το 2020, δηλαδή κατά την διάρκεια 
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προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές. Στην ΠΕ Ημαθίας μόνον ένα Κέντρο Κοινότητας προσφέρει 

ηλεκτρονική ή απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των ωφελούμενών του και συνολικά η ΠΕ έρχεται 

1,74%

6,76%

12,73%

13,31%

14,14%

24,59%

34,61%

40,76%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΠΚΜ

ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 81 

τρίτη κατά σειρά σε ποσοστό ωφελούμενών που εξυπηρετήθηκαν ηλεκτρονικά. Χαμηλά ποσοστά 

στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση παρουσιάζει ωστόσο και η ΠΕ Θεσσαλονίκης.  

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος που αφορά την πανδημία και εξετάστηκε στην έρευνα πεδίου 

του 2020, ήταν κατά πόσο κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων 

που εφαρμόστηκαν, μειώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών που προσέφεραν οι Κοινωνικές Δομές 

των Δήμων. Οι απαντήσεις των υπευθύνων των δομών καταγράφονται στο παρακάτω γράφημα.  

Γράφημα 2.1.14 Μείωση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Κέντρων Κοινότητας ανά ΠΕ της ΠΚΜ, 

έτος 2020  

 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, 2020. 
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κατά την διάρκεια του έτους 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα, ένα στα δύο Κέντρα 

Κοινότητας της ΠΕ Κιλκίς δηλώνουν ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μειώθηκε. 

Ακολουθούν, τα Κέντρα Κοινότητας της ΠΕ Χαλκιδικής με 40%, τα Κέντρα Κοινότητας των ΠΕ Πιερίας, 

Θεσσαλονίκης και Σερρών με ~30% και η ΠΕ Πέλλας με 25%. Τέλος, κανένα από τα Κέντρα 

Κοινότητας της ΠΕ Ημαθίας δεν θεωρούν ότι μειώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών τους. 
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2.2. Ανάλυση ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Στην παρούσα υποενότητα 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 εξήντα οχτώ (68) δομές, οι οποίες το 2020 

εξυπηρέτησαν 12.810 άτομα, αριθμός μεγαλύτερος σε σχέση με το 2019 (10.650 άτομα). Στον 

Πίνακα 2.3, που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικά οι ωφελούμενοι ανά Δήμο και δομή. Το 

μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων, εμφανίζουν τρεις τύποι δομών, τα Κέντρα Κοινότητας, το 

πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και τα ΚΑΠΗ. Πιο αναλυτικά, για το 2019, τα τρία (3) Κέντρα 

Κοινότητας, ένα σε κάθε Δήμο, εξυπηρέτησαν συνολικά 5.287 άτομα, οι δέκα (10) δομές Βοήθεια 

στο Σπίτι 1.720 και οι δέκα (10) δομές των ΚΑΠΗ 1.357 ηλικιωμένους. Ακολούθως,  η μία (1) δομή 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου, εξυπηρέτησε συνολικά 784 ωφελούμενους, ενώ οι είκοσι τέσσερις 

(24) Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είχαν 558 ωφελούμενους (222, στο Δήμο 

Αλεξάνδρειας, 336, στο Δήμο Βέροιας, ενώ δεν καταγράφηκαν ωφελούμενοι στο Δήμο Νάουσας). 

Τα τέσσερα (4) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης είχαν στο σύνολό τους 129 ωφελούμενους και 

το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βέροιας, 96, ωφελούμενους. Τέλος, το πρόγραμμα ΤΕΒΑ του 

Δήμου Βέροιας είχε 2.700 ωφελούμενους. 

Πίνακας 2.3 Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Ημαθίας 

Κατηγορίες Δομών 
ΔΗΜΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΠ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

  
Δομές 
2020 

Ωφελ
ώ/νιο 
2020 

Δομές 
2020 

Ωφελ
ώ/νιο 
2020 

Δομές 
2020 

Ωφελ
ώ/νιο 
2020 

Δομές 
2020 

Ωφελώ
/νιο 
2020 

Κέντρο Κοινότητας 1 2325 1 800 1 2162 3 5287 

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί 

5 222 10 336 9 ΔΚ 24 558 

Βοήθεια στο Σπίτι 2 739 5 831 3 150 10 1720 

ΚΑΠΗ 1 438 5 595 9 324 15 1357 

ΚΗΦΗ   1 20 1 15 2 35 

ΚΔΑΠ   2 104 1 25 3 129 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 2 40   1 15 3 55 

Δημοτικό Ιατρείο   1 ΔΚ22   1 0 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 1 134 2 650   3 784 

Κοινωνικό Φαρμακείο   2 96   2 96 

 
22 ΔΚ: Μη καταγραφή αριθμού ωφελουμένων. 
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Κατηγορίες Δομών 
ΔΗΜΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΠ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

  
Δομές 
2020 

Ωφελ
ώ/νιο 
2020 

Δομές 
2020 

Ωφελ
ώ/νιο 
2020 

Δομές 
2020 

Ωφελ
ώ/νιο 
2020 

Δομές 
2020 

Ωφελώ
/νιο 
2020 

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών/Οικογένειας 

  1 89   1 89 

Πρόγραμμα ΤΕΒΑ     1 2700     1 2700 

ΣΥΝΟΛΑ 12 3898 31 6221 25 2691 68 12810 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, έτος 2020. 

 

Δήμος Αλεξάνδρειας 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ23, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 38.293 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (41.570 κατοίκους).  

Γράφημα 2.2.1 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Αλεξάνδρειας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ24 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε 27,33% ή 4.319 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.1, η εγγεγραμμένη ανεργία 

αυξάνεται αρκετά το 2020 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

 
23 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021. 
24 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο. 
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Στο επόμενο Γράφημα, παρατηρούμε σφοδρή μείωση των νέων θέσεων εργασίας στον Δήμο 

Αλεξάνδρειας το 2019 (ΕΙΕΑΔ25), ενώ οι νέες θέσεις εργασίας το 2020, εν μέσω πανδημίας, 

επανέρχονται στα επίπεδα του 2018. Η μεγάλη μείωση των θέσεων εργασίας το 2019 εξηγεί και τα 

αυξημένα επίπεδα ανεργίας το 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από 

το ΕΙΕΑΔ, το 2019 χάθηκαν 130 θέσεις από την βιομηχανία τροφίμων, μέρος τον οποίων φαίνεται 

να επανέρχεται το 2020. 

Γράφημα 2.2.2 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Αλεξάνδρειας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου, το 2020, ανέρχονται σε 2.454 

άτομα26, έναντι 2.439 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 1.122, αφορούν άνεργους, και οι 801, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 460 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 71 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Έλλειψη Υποδομών και την 

Ερήμωση ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το 2019, η 

 
25 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
26 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα τον Κοινωνικό Αποκλεισμό/ 

Περιθωριοποίηση, την Ανεργία και την Οικονομική ανέχεια.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας το 2020 διέθετε συνολικά δεκατέσσερις (14) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 

3.898 άτομα, αριθμός ίδιος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 3.897 άτομα). 

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα που ακολουθεί λειτούργησαν: μία (1) Δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), οχτώ (8) Δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

(πέντε Παιδικοί Σταθμοί, ένας Βρεφικός Σταθμός και δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών), τρεις (3) δομές Τρίτης Ηλικίας (δύο δομές Βοήθεια στο Σπίτι και ένα Κέντρο Ανοιχτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η.), μία (1) Δομή Αναπηρίας (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), και μία (1) Δομή αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα Κοινωνικό 

Παντοπωλείο). 

Γράφημα 2.2.3 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Αλεξάνδρειας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Το 2020, παρατηρούμε ότι δημιουργήθηκαν τρεις νέες δομές Τρίτης Ηλικίας και συγκεκριμένα δύο 

δομές Βοήθεια στο Σπίτι και ένα Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.). 

Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 2.2.4. που ακολουθεί, το Κέντρο κοινότητας ως δομή 

συμβουλευτικής υποστήριξης αποτελεί την αιχμή του δόρατος των παρεχόμενων κοινωνικών 

υπηρεσιών του Δήμου, με το ποσοστό των ωφελούμενων να ανέρχεται σε 59,65% σε σύνολο 3.898 

ατόμων. Ακολουθούν οι δομές τρίτης ηλικίας με 30,19% και οι δομές βρεφών, νηπίων και παιδιών 

με 5,70%. Τέλος, τα ποσοστά ωφελούμενων των δομών αντιμετώπισης της φτώχειας με το 
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Κοινωνικό παντοπωλείο και οι δομές αναπηρίας με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και το Κ.Α.Π.Η. 

ανέρχονται 3,44% και 1,03% αντίστοιχα. 

Γράφημα 2.2.4 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Αλεξάνδρειας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 500.000€ από 

Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τους Παιδικούς Σταθμούς, τις δομές του Βοήθεια στο Σπίτι και τα Κ.Α.Π.Η.. Από 

πόρους του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 684.851,60€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου 

Κοινότητας (135.000,00€), των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι (194.796,60€), τους παιδικούς 

σταθμούς (320.055,00€) και το Κοινωνικό Παντοπωλείο (35.000€). Τέλος, από άλλες πηγές 

αντλήθηκαν 1.500,00€ για την χρηματοδότησης της δομής Κ.Α.Π.Η. Το ποσοστό χρηματοδότησης 

των κοινωνικών δομών του Δήμου Αλεξάνδρειας ανά πηγή εμφανίζεται στο παρακάτω Γράφημα. 

Συγκεκριμένα, το 2020, το 57,73% της χρηματοδότησης προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 42,15% προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Ένα 

πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 0,13% προέρχεται από άλλες πηγές. 

Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδικής Φροντίδας και Προστασίας Τρίτης Ηλικίας 

του Δήμου η χρηματοδότηση των δομών το 2020 φαίνεται να υπέστη μικρή μείωση σε σχέση με το 

2019, ενώ παράλληλα μειώθηκε και το προσωπικό που εργάζεται στις κοινωνικές δομές του Δήμου. 
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Γράφημα 2.2.5 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Αλεξάνδρειας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Το έτος 2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, οι 

κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αλεξάνδρειας, οι οποίες αναστάλθηκαν προσωρινά, ήταν:  

• το τμήμα ειδών ένδυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, και, 

• οι δια ζώσης συμβουλευτική και οι αιτήσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το 

επίδομα στέγασης του Κέντρου Κοινότητας.  

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου δήλωσαν ότι παράλληλα με 

την μείωση των ωφελούμενων τους σε σχέση με το 2019, μειώθηκε και η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 1.300 

ωφελούμενους (ήτοι 55,9% των συνόλου)  για αιτήσεις συμμετοχής στο ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα και το επίδομα στέγασης. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Δεδομένης της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, ο Δήμος προτάσσει την πρόσληψη πρόσθετου 

προσωπικού ως επιτακτική. 
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Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας έχει άμεση ανάγκη από κοινωνικούς λειτουργούς και από μία 

(1) θέση διοικητικού προσωπικού. Αντίστοιχα το Κοινωνικό παντοπωλείο έχει ανάγκη από μία θέση 

για βοηθητικό προσωπικό (αποθηκάριο). 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας και του Κοινωνικού Παντοπωλείου δήλωσαν ότι υπάρχει 

ανάγκη για δημιουργία ή χρήση νέων υποδομών για την στέγαση και την απρόσκοπτη λειτουργία 

των υπηρεσιών τους. Πιο συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου δήλωσαν ότι 

υπάρχει συστέγαση του χώρου υποδοχής-αποθήκης τροφίμων και του τμήματος ειδών ένδυσης, 

που οδήγησε στην αναστολή της μίας εξ αυτών λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας 

COVID-19. Επίσης, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν ότι ο υπάρχον χώρος δεν 

διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των συνεδριών. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις για το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας δεν 

κρίνονται επαρκείς και υπάρχει άμεση ανάγκη επίλυσης του ζητήματος αυτού. 

Αντίθετα, ο εξοπλισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων των κοινωνικών δομών κρίνεται επαρκής στο 

σύνολο του. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου κρίνουν το εξοπλισμό των 

κτιριακών εγκαταστάσεων ως ανεπαρκή. 

 

Δήμος Βέροιας  

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ27, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 62.064 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (66.547 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ28 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε πολύ υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε 26,62% ή 7.262 άτομα. Όπως 

παρουσιάζεται και στο Γράφημα 2.2.6, η εγγεγραμμένη ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται καθ’ όλη 

την διάρκεια των προηγούμενων ετών. 

 

 

 
27 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
28 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Γράφημα 2.2.6 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Βέροιας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.7, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Βέροιας το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ29). Παρά τη αύξηση των νέων θέσεων εργασίας, 

παρατηρούμε ότι η ανεργία αυξάνεται και παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στον 

Δήμο Βέροιας, το 2020, αφορούν τους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και του χονδρικού 

εμπορίου. Αντίθετα, θέσεις εργασίας χάνονται από τις δραστηριότητες ποτοποιίας και εκπαίδευσης. 

Γράφημα 2.2.7 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Βέροιας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
29 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου, το 2020, ανέρχονται σε 3.442 

άτομα30, έναντι 3.595 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 1.740 αφορούν ανέργους, και οι 910, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 647 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 135 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και την 

Έλλειψη Υποδομών ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι 

το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Οικονομική Ανέχεια και την 

Ανεργία. Με δεδομένο τα υψηλά ποσοστά της εγγεγραμμένης ανεργίας, το πρόβλημα της ανεργίας 

έρχεται πρώτο το 2020. 

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Βέροιας το 2020 διέθετε συνολικά τριάντα ένα (31) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 6.221 

άτομα, αριθμός αυξημένος κατά ~30% σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 

4.751 άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.8, λειτούργησαν: δύο (2) δομές 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ένα Κέντρο Κοινότητας και ένα Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών), 

δώδεκα (12) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (δέκα Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και δύο 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, έντεκα (11) δομές Τρίτης Ηλικίας (πέντε δομές 

Βοήθεια στο Σπίτι, πέντε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και ένα Κέντρο 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κ.Η.Φ.Η.), πέντε (5) δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας (δύο 

Κοινωνικά Παντοπωλεία, δύο Κοινωνικά Φαρμακεία και ένα πρόγραμμα ΤΕΒΑ), και, τέλος μία (1) 

δομή υγείας (1 δημοτικό Ιατρείο). 

 

 

 
30 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Γράφημα 2.2.8 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Βέροιας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Το 2020 παρατηρούμε ότι μειώθηκαν οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας (800 ωφελούμενοι 

το 2020 έναντι 1.426 το 2019). Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω Γράφημα, οι 

ωφελούμενοι των δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας έχουν τους περισσότερους ωφελούμενους 

και αποτελούν το 55,39% του συνόλου. Ακολουθούν σε σειρά οι δομές Τρίτης Ηλικίας (23,24%), το 

Κέντρο Κοινότητας (14,29%) και οι δομές Βρεφών και Νηπίων (7,07%). Να σημειωθεί ότι δεν 

καταγράφηκαν ωφελούμενοι του Δημοτικού Ιατρείου. 
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Γράφημα 2.2.9 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Βέροιας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 1.682.562,00€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τους παιδικούς σταθμούς (1.797.803,00€), την λειτουργία των Κέντρων Ανοιχτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων (23.890,71€), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(51.884,34€) και τις δομές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (261.281,60€).  

Από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 880.070,40€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του 

Κέντρου Κοινότητας (83.340,00€), των παιδικών σταθμών (452.297,00€), τα Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών (151.708,50€), τα Κοινωνικά Παντοπωλεία (65.000,00€), τα Κοινωνικά 

Φαρμακεία (65.000,00€) και το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών (62.750,00€). Τέλος, από άλλες 

πηγές αντλήθηκαν 30.167,32€ για την συμπλήρωση της χρηματοδότησης των Δημοτικών 

Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών. Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του 

Δήμου Βέροιας ανά πηγή εμφανίζεται στο παρακάτω Γράφημα. Συγκεκριμένα, το 2020, το 33,94% 

της χρηματοδότησης προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 

64,89% προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου και 1,16% προέρχεται από άλλες πηγές. 
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Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του 

Δήμου η χρηματοδότηση των δομών το 2020 παρέμεινε σταθερή ενώ αμετάβλητο παρέμεινε και το 

προσωπικό των δομών κοινωνικής ένταξης του Δήμου. 

Γράφημα 2.2.10 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Βέροιας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Το έτος 2020, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν ανεστάλη λόγω των περιοριστικών 

μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ κάποιες από τις υπηρεσίες παρέχονταν 

κατόπιν ραντεβού.  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν ότι δεν μειώθηκε 

η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονταν. 

Αντίστοιχα, οι υπεύθυνοι του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών δηλώνουν ότι κατά την διάρκεια 

της πανδημίας παρείχαν ηλεκτρονικά σε 3 ωφελούμενους κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή και 

νομική στήριξη. 

 

 

 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 94 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Βέροιας. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

• Η ενοποίηση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών υπό μία διοικητική/οργανωτική δομή. 

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού. 

• Η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με την Κεντρική Διοίκηση και τον ΟΑΕΔ. 

• Η δημιουργία ξεχωριστών χώρων αποθήκης τροφίμων, ιματισμού και του γραφείου της 

δομής. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν την ανάγκη για πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού 

των παρακάτω ειδικοτήτων: 

• Τεσσάρων (4) θέσεων διοικητικού προσωπικού, 

• δύο (2) θέσεων κοινωνικών λειτουργών, 

• μίας (1) θέσης ψυχολόγου, και, 

• μίας (1) θέσης εργοθεραπευτή. 

Οι υπεύθυνοι του του Κοινωνικού Φαρμακείου θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

• μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού και 

• μίας (1) θέσης ψυχολόγου. 

Ενώ οι υπεύθυνοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη 

προσωπικού των παρακάτω ειδικοτήτων: 

• μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού, 

• μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού, 

• τεσσάρων (4) θέσεων κοινωνιολόγων, 

• δύο (2) θέσεων ψυχολόγου, και, 

• πέντε (5) θέσεων εργοθεραπευτή. 
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Τέλος, εξαιρουμένου του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και των Κοινωνικών Παντοπωλείων, οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των υπόλοιπων κοινωνικών δομών του Δήμου Βέροιας 

κρίνονται επαρκείς. 

 

Δήμος Νάουσας 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ31, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 29.669 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (32.494 κατοίκους). Με βάση 

το Γράφημα 2.2.11, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ32 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 

2020, το ποσοστό των ανέργων, αυξήθηκε αισθητά σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια και 

ανήλθε σε 26,15% ή 3.322 άτομα.  

Γράφημα 2.2.11 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Νάουσας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 

 

 

 
31 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021. 
32 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο. 
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Στο Γράφημα που ακολουθεί, παρατηρούμε μια μικρή αύξηση των νέων θέσεων εργασίας στον 

Δήμο Νάουσας το 2019 (ΕΙΕΑΔ33), ενώ οι συνολικές νέες θέσεις εργασίας το 2020, εν μέσω 

πανδημίας, μειώνονται αισθητά, με την μείωση αυτή να οφείλεται στις μειωμένες νέες θέσεις 

μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας (αντίθετα οι νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης 

αυξήθηκαν). Η μείωση των συνολικών νέων θέσεων εργασίας φαίνεται να εξηγεί και τα αυξημένα 

επίπεδα ανεργίας το 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, 

το 2020 χάθηκαν 30 θέσεις εργασίας στον κλάδο της εκπαίδευσης (ΕΙΕΑΔ37). 

Γράφημα 2.2.12 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Νάουσας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου, για το έτος 2020, ανήλθαν σε 

1.687 άτομα34, εκ των οποίων οι 843 είναι άνεργοι και οι 422 μη ικανοί για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, 

παιδιά, άλλος λόγος). Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 339 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που 

ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι και φοιτητές/φαντάροι ανήλθαν σε 42 άτομα. 

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Οικονομική ανέχεια και την 

Ερήμωση ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το 2019, η 

 
33 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021. 
34 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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έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Οικονομική Ανέχεια, την Έλλειψη 

Υποδομών και την Ανεργία.  

  

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Νάουσας, το 2020, διέθετε συνολικά είκοσι πέντε (25) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 

3.898 άτομα, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 2.69135 

άτομα). Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται και στο ακόλουθο γράφημα, λειτούργησαν: μία (1) 

Δομή Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), δέκα (10) Δομές Βρεφών Νηπίων και 

Παιδιών (εννέα Παιδικοί Σταθμοί, ένας Βρεφικός Σταθμός και ένα Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών), δεκατρείς (13) δομές Τρίτης Ηλικίας (τρεις δομές Βοήθεια στο Σπίτι και 

εννέα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και ένα Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας 

Ηλικιωμένων Κ.Η.Φ.Η.) και μία (1) Δομή Αναπηρίας (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). Σημειώνεται ότι παρόλο που ο Δήμος καταδεικνύει την ανεργία και την 

οικονομική ανέχεια ως τα πιο σημαντικά προβλήματα για το 2020, δεν λειτούργησε καμία δομή 

αντιμετώπισης της φτώχειας. 

 

Γράφημα 2.2.13 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Νάουσας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 
35 Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ωφελούμενοι των 9 δημοτικών παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών. 
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Το Κέντρο κοινότητας ως δομή συμβουλευτικής υποστήριξης, όπως φαίνεται και στο Γράφημα που 

ακολουθεί, αποτελεί την αιχμή του δόρατος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, 

με το ποσοστό των ωφελούμενων να ανέρχεται σε 80,34% από ένα σύνολο 2.162 ατόμων. 

Ακολουθούν οι δομές τρίτης ηλικίας με 18,17% και οι δομές Βρεφών, Νηπίων και Παιδιών και Δομές 

Αναπηρίας με 0,93% και 0,56% αντίστοιχα.  

Γράφημα 2.2.14 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Νάουσας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 1.390.000€ από 

Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (70.000,00€), τους παιδικούς σταθμούς 

(1.056.000,00€), την λειτουργία των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (144.000,00€), το 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (24.000,00€) και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (96.000,00€).  

Από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 762.293,20€, που χρηματοδότησαν τη 

λειτουργία των παιδικών σταθμών (365.000,00€), των δομών Βοήθεια στο Σπίτι (196.043,20€), το 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (93.000,00€), το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
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Παιδιών (33.250,00€) και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

(75.000,00€). Τέλος, από άλλες πηγές αντλήθηκαν 21.240,00€ για την συμπλήρωση της 

χρηματοδότησης των Δημοτικών Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. Το ποσοστό 

χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Νάουσας ανά πηγή εμφανίζεται στο Γράφημα 

που ακολουθεί. Συγκεκριμένα, το 2020, το 63,95% της χρηματοδότησης προέρχεται από από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ το 35,07% προέρχεται από τον συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.. Ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 0,98% προέρχεται από άλλες 

πηγές. 

Παράλληλα, σύμφωνα με την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ Κέντρου 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, η χρηματοδότηση των δομών το 2020 

φαίνεται να παραμένει σταθερή σε σχέση με το 2019. 

Γράφημα 2.2.15 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Νάουσας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Το έτος 2020, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν ανεστάλη  ή λειτούργησε ηλεκτρονικά 

λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ κάποιες από τις 

υπηρεσίες παρέχονταν κατόπιν ραντεβού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εν μέσω πανδημίας, οι 

ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας αυξήθηκαν σε 2.162 έναντι 817 το 2019, ενώ οι υπεύθυνοι 

του Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν ότι δεν μειώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονταν. 
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Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Νάουσας. Δεδομένης της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, ο Δήμος Νάουσας προτάσσει την 

πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική. 

Συγκεκριμένα στο Κέντρο Κοινότητας υπάρχει άμεση ανάγκη από μία θέση κοινωνικού λειτουργού 

και μία θέση ψυχολόγου. Αντίστοιχα, στο Κοινωνικό παντοπωλείο υπάρχει ανάγκη από μία θέση 

βοηθητικού προσωπικού και συγκεκριμένα Αποθηκάριο. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν πως υπάρχει άμεση ανάγκη για δημιουργία μιας 

νέας δομής για 24ωρη παροχή υποστήριξης για ΑΜΕΑ. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αυτών, για το σύνολο των κοινωνικών 

υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας κρίνονται επαρκείς. 
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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 2.4 και 2.5, που 

ακολουθούν, σε σύνολο 14 δήμων, λειτούργησαν 364 δομές κοινωνικής ένταξης, οι οποίες 

εξυπηρέτησαν συνολικά 111.274 πολίτες. Η πλειοψηφία των δομών (συνολικά 119) ήταν 

παιδικοί/βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενώ ακολουθούν σε αριθμό οι δομές των ΚΑΠΗ, οι οποίες 

ανήλθαν συνολικά σε 84. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι δομές με τους περισσότερους 

ωφελούμενους ήταν τα Κέντρα Κοινότητας, με 28.091 ωφελούμενους, τα προγράμματα ΤΕΒΑ με 

21.284, τα δημοτικά ιατρεία με 19.996, τα ΚΑΠΗ με 17.150, και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία με 5.230.  
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Πίνακας 2.4 Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Θεσσαλονίκης (Μέρος Α) 

Κατηγορίες Δομών 
 ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

 ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 
ΕΥΟΣΜΟΥ 

  Δομές  Ωφελ/νοι  Δομές  Ωφελ/νοι  Δομές  Ωφελ/νοι  Δομές  Ωφελ/νοι  Δομές  Ωφελ/νοι  Δομές  Ωφελ/νοι  Δομές  Ωφελ/νοι  

Κέντρο Κοινότητας 2 2925 1 1027 1 2901 1 346 2 5,123 1 1688 1 765 

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 10 332 3 86 2 39 6 494 15 523 10 404 11 308 

Βοήθεια στο Σπίτι 3 146 6 138 4 260 4 340 4 ΔΚ 1 98 1 266 

ΚΑΠΗ 4 1500 12 1740   13 2500 13 ΔΚ38 6 1204   

ΚΗΦΗ 1 25             

ΚΔΑΠ 3 134 3 56 3 250 3 282 6 644   2 74 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 1 41     1 39 4 ΔΚ36     

Δημοτικό Ιατρείο 2 7200       2 8,605 1 1010   

Κοινωνικό Παντοπωλείο 1 142   1 350 1 231 1 906 1 1092 1 241 

Κοινωνικό Φαρμακείο 1 134   1 90 1 370 1 1,889 1 445   

Κοινωνικό Συσσίτιο         6 710 1 140   

Υπνωτήριο Αστέγων         1 129     

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων         1 946     

Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών\ Οικογένειας         1 16   1 22 

Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας               

Φιλοξενία Προσφύγων         2 1,222 1 136 1 179 

TEBA 1 2500       1 10,800   1 ΔΚ 

Γραφείο Απασχόλησης                

Στέγη Υποστηριζόμενης διαβίωσης ηλικιωμένων                

ΣΥΝΟΛΑ 28 9531 14 1126 27 2556 31 6816 31 31513 23 6217 28 1855 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, 2020. 

 
36 ΔΚ: Μη καταγραφή αριθμού ωφελουμένων. 
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Πίνακας 2.5 Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Θεσσαλονίκης (Μέρος Β) 

Κατηγορίες Δομών  ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
 ΔΗΜΟΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΣΥΚΕΩΝ 

 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 1 656 1 2515 1 1694 1 1269 1 2031 1 1200 1 3951 16 28091 

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 7 200 23 ΔΚ 11 636 1 41 4 365 7 208 9 435 119 4071 

Βοήθεια στο Σπίτι 7 743   5 480 4 484 1 234 3 298   43 3487 

ΚΑΠΗ     7 6833 6 2014 6 875 9 84 8 400 84 17150 

ΚΗΦΗ   1 ΔΚ37           2 25 

ΚΔΑΠ 2 68             22 1508 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ   2 100   1 25       9 205 

Δημοτικό Ιατρείο 2 ΔΚ39   1 156 1 25   1 3000   10 19996 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 1 ΔΚ39 1 725 1 124 1 758 3 496 1 145 1 20 15 5230 

Κοινωνικό Φαρμακείο 1 ΔΚ39 1 300 1 170   1 634 1 120 1 75 11 4227 

Κοινωνικό Συσσίτιο   1 170 1 120         9 1140 

Υπνωτήριο Αστέγων               1 129 

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων               1 946 

Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών\ Οικογένειας               2 38 

Φιλοξενία Προσφύγων   1 315           5 1852 

TEBA 1 ΔΚ39 1 3614 1 621 1 665 3 2134 1 950 0 0 11 21284 

Γραφείο Απασχόλησης   1 980   1 915       2 1895 

Στέγη Υποστηριζόμενης διαβίωσης ηλικιωμένων   2 ΔΚ           2 0 

ΣΥΝΟΛΑ 28 1667 56 8719 33 10834 17 6196 18 6769 26 6005 27 4881 364 111274 

Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Έρευνα Πεδίου, έτος 2020.

 
37 ΔΚ: Μη καταγραφή αριθμού ωφελουμένων. 
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Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ38, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 49.674 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (52.157 κατοίκους). 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ39 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε πολύ υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε 45,41% ή 10.108 άτομα. Με βάση το 

Γράφημα 2.2.16, η εγγεγραμμένη ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται καθ’ όλη την διάρκεια των 

προηγούμενων ετών. 

Γράφημα 2.2.16 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης (ΕΙΕΑΔ 2018-

2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.17, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Αμπελοκήπων το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ40). Το 2020 παρατηρούμε την μείωση των νέων 

θέσεων εργασίας με τις θέσεις πλήρους απασχόλησης να αυξάνονται έναντι των θέσεων μερικής 

και εκ περιτροπής εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από το 

ΕΙΕΑΔ, οι περισσότερες θέσεις εργασίας στον Δήμο Αμπελοκήπων το 2020 αφορούν τους κλάδους 

της αποθήκευσης, λιανικού και χονδρικού εμπορίου καθώς και δραστηριοτήτων εστίασης. 

 

 
38 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021. 
39 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο. 
40 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021. 
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Γράφημα 2.2.17 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Αμπελοκήπων (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 5.031 

άτομα41, έναντι 5.522 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 3.226, αφορούν ανέργους, και οι 1.165, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 458 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 182 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και τον 

Αναλφαβητισμό ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το 

2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ανεργία, την Αύξηση γήρανσης 

του πληθυσμού και την Οικονομική Ανέχεια. Με δεδομένο τα υψηλά ποσοστά της εγγεγραμμένης 

ανεργίας, το πρόβλημα της ανεργίας έρχεται πρώτο και στα τρία έτη της έρευνας (2018, 2019, 2020). 

 

 

 

 
41 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης το 2020 διέθετε συνολικά είκοσι οχτώ (28) δομές, οι οποίες 

εξυπηρέτησαν 15.079 άτομα, αριθμός αρκετά αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι 

ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 9.351 άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.18, 

λειτούργησαν: μία (1) δομή Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), δέκα τρεις (13) 

Δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (δέκα Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και τρία Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), οχτώ (8) δομές Τρίτης Ηλικίας (τρεις δομές Βοήθεια στο Σπίτι, 

τέσσερα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων Κ.Η.Φ.Η.), μία (1) δομή Αναπηρίας (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), τρεις (3) δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο, 

ένα Κοινωνικό Φαρμακείο και ένα πρόγραμμα ΤΕΒΑ) και τέλος δύο (2) δομές υγείας (2 δημοτικά 

Ιατρεία). 

Γράφημα 2.2.18 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμενης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Το 2020 παρατηρούμε ότι σχεδόν διπλασιάστηκαν οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας (2.925 

ωφελούμενοι το 2020 έναντι 1.310 το 2019) και του Δημοτικού ιατρείου (7.200 ωφελούμενοι το 

2020 έναντι 4.260 το 2019). 

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο Γράφημα 2.2.19, οι ωφελούμενοι των Δημοτικών 

Ιατρείων του Δήμου, ανέρχονται σε ~48% και ακολουθούν οι δομές συμβουλευτικής υποστήριξης 
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(19,4%) και οι δομές αντιμετώπισης της φτώχειας (18,41%). Τέλος ακολουθούν οι ωφελούμενοι των 

δομών Βρεφών και Νηπίων και των δομών τρίτης ηλικίας με 11,08% σε 3,09% αντίστοιχα. 

Γράφημα 2.2.19 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Αμπελοκήπων- Μενεμένης (ΠΚΕ 

ΠΚΜ 2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 197.930,00€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (16.800,00€), τους παιδικούς σταθμούς 

(131.286,60€), το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (27.573,00€) και το πρόγραμμα 

Βοήθεια στο Σπίτι (22.269,61€).  

Από πόρους ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 1.002.629€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου 

Κοινότητας (115.000,00€), των Παιδικών/Βρεφικών σταθμών (426.493,30€), το Κέντρο Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (72.720,71€), το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(276.824,10€) και το (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

(111.591,00€). Τέλος, από άλλες πηγές αντλήθηκαν 165.943,10€ για την συμπλήρωση της 

χρηματοδότησης των Δημοτικών Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών και των δομών Βοήθεια στο 
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Σπίτι. Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Αμπελοκήπων ανά πηγή 

εμφανίζεται στο Γράφημα 2.2.20. Συγκεκριμένα, το 2020, το 73,31% της χρηματοδότησης 

προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 14,56% προέρχεται από 

τον προϋπολογισμό του Δήμου και 12,13% προέρχεται από άλλες πηγές. 

Σύμφωνα με την προϊσταμένη του Τμήματος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 

η χρηματοδότηση των δομών το 2020 παρέμεινε σταθερή ενώ αυξήθηκε και το προσωπικό των 

δομών κοινωνικής ένταξης του Δήμου. 

Γράφημα 2.2.20 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Αμπελοκήπων (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Το έτος 2020, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν ανεστάλη  ή λειτούργησε ηλεκτρονικά 

λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ κάποιες από τις 

υπηρεσίες παρέχονταν κατόπιν ραντεβού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παρά την αύξηση των 

ωφελουμένων εν μέσω πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν ότι δεν 

μειώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονταν. 
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Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

• Η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με την Κεντρική Διοίκηση και τον ΟΑΕΔ. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ηλικιωμένους. 

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

• Μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού, 

• δύο (2) θέσεων κοινωνικών λειτουργών, 

• μίας (1) θέσης ψυχολόγου, και, 

• μίας (1) θέσης άλλων ειδικοτήτων. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το σύνολο των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Δήμος Βόλβης 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ42, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 19.812 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (23.478 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ43 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε 22,67% ή 1.723 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.21, η εγγεγραμμένη ανεργία 

αν και σταθερή τα δύο προηγούμενα έτη, σημειώνει μικρή αύξηση το 2020. 

 
42 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021. 
43 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο. 
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Γράφημα 2.2.21 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Βόλβης (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.22, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Βόλβης το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ44). Παρά την αύξηση των νέων θέσεων εργασίας πλήρους 

και μερικής απασχόλησης το έτος 2020, η εγγεγραμμένη ανεργία αυξάνεται. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, οι περισσότερες θέσεις εργασίας στον 

Δήμο το 2020 αφορούν στους κλάδους των δραστηριοτήτων εστίασης και λιανικού εμπορίου, ενώ 

η μεγαλύτερη μείωση θέσεων εργασίας σημειώθηκε στον κλάδο της εκπαίδευσης. 

Γράφημα 2.2.22 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Βόλβης (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
44 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021. 
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Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 972 

άτομα45, έναντι 873 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 544, αφορούν ανέργους, και οι 188, άτομα τα 

οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι 

ανήλθαν σε 192 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι, 

φοιτητές και φαντάροι σε 48 άτομα.  

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και την 

Έλλειψη Υποδομών ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι 

το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ανεργία, την Οικονομική 

Ανέχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Βόλβης το 2020 διέθετε συνολικά είκοσι πέντε (25) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 3.047 

άτομα, αριθμός σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 1.126 

άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.23, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), έξι (6) Δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (τρεις 

Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και τρία Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), δέκα οχτώ 

(18) δομές Τρίτης Ηλικίας (έξι δομές Βοήθεια στο Σπίτι και δώδεκα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. 

Το 2020 παρατηρούμε ότι σχεδόν τριπλασιάστηκαν οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας (1.027 

ωφελούμενοι το 2020 έναντι 398 το 2019) ενώ παράλληλα σχεδόν τετραπλασιάστηκαν οι 

ωφελούμενοι των Κ.Α.Π.Η. (1.740 ωφελούμενοι το 2020 έναντι 390 το 2019). 

 

 

 

 

 
45 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Γράφημα 2.2.23 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Βόλβης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Γράφημα 2.2.24 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Βόλβης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο Γράφημα 2.2.24, οι ωφελούμενοι των δομών 

τρίτης ηλικίας του Δήμου, αποτελούν το 61,63% του συνόλου και ακολουθούν οι δομές 
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συμβουλευτικής υποστήριξης (33,71%). Τέλος οι ωφελούμενοι των δομών Βρεφών, Νηπίων και 

Παιδιών αποτελούν το υπόλοιπο 4,66%. 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 408.767,60€ 

από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας 

(56.040,00€) των παιδικών σταθμών (167.006,80€), και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (72.800,00€). Τέλος, από άλλες πηγές αντλήθηκαν 2.190,00€ για την συμπλήρωση της 

χρηματοδότησης των Δημοτικών Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών. Το ποσοστό χρηματοδότησης 

των κοινωνικών δομών του Δήμου Βόλβης ανά πηγή εμφανίζεται στο Γράφημα 2.2.25 παρακάτω. 

Συγκεκριμένα, το 2020, το 99,5% της χρηματοδότησης προέρχεται από άλλες πηγές. 

Σύμφωνα με τους Προέδρους του ΟΚΠΑΠ και του Οργανισμού πολιτισμού Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Βόλβης, η χρηματοδότηση των δομών το 2020 παρέμεινε σταθερή ενώ 

παρέμεινε σταθερό και το προσωπικό των δομών κοινωνικής ένταξης του Δήμου. 

Γράφημα 2.2.25 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Βόλβης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Επιπτώσεις Πανδημίας 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας φαίνεται να επηρέασαν μονάχα την λειτουργία των 

παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών, με κάποιους να αναστέλλουν την λειτουργία τους και κάποιους 

άλλους την φιλοξενία τέκνων. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Βόλβης. 

Βασική ανάγκη των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης αποτελεί: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού:  

o για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.  

o Για μια θέση κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Κοινότητας. 

o Τα Κ.Α.Π.Η. δηλώνουν την ανάγκη για θέσεις γενικών καθηκόντων, κοινωνικών 

λειτουργών και φυσικοθεραπευτών. 

o Για μία θέση βρεφονηπιοκόμων. 

• Η δημιουργία νέων δομών αντιμετώπισης της Φτώχειας, όπως Κοινωνικό Παντοπωλείο και 

Κοινωνικό Φαρμακείο. 

• Η δημιουργία νέου παιδικού σταθμού. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου δεν 

κρίνονται επαρκείς. 

 

Δήμος Δέλτα 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ46, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 45.628 κατοίκους, οριακά μειωμένος σε σχέση με το 2011 (45.839 κατοίκους).  

 
46 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021. 
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Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ47 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε 25,67% ή 6.616 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.26, η εγγεγραμμένη ανεργία 

αυξάνεται αρκετά το 2020 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

Γράφημα 2.2.26 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Δέλτα (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.27, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης, για τον 

Δήμο Δέλτα, για τα έτη 2018 έως 2020 (ΕΙΕΑΔ48). Παρά την αύξηση των νέων θέσεων εργασίας, η 

εγγεγραμμένη ανεργία αυξάνεται και παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, οι κλάδοι με τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας το 

2020 είναι αυτοί του χονδρικού εμπορίου, της βιομηχανίας τροφίμων και του λιανικού εμπορίου. 

Γράφημα 2.2.27 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Δέλτα (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
47 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο. 
48 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021. 
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Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 2.973 

άτομα49, έναντι 2.454 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 1.754, αφορούν ανέργους, και οι 859, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 268 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 92 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει κατά σειρά τον Κοινωνικό Αποκλεισμό/ 

Περιθωριοποίηση, τον Ρατσισμό και την Οικονομική ανέχεια ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά 

προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά 

σημαντικότερα τον Κοινωνικό Αποκλεισμό/ Περιθωριοποίηση, την Ανεργία και τον 

Αναλφαβητισμό.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Δέλτα το 2020 διέθετε συνολικά είκοσι (20) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 4.881 άτομα, 

αριθμός ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 2.992 

άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.28, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), εννέα (9) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

(εννέα Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί), οχτώ (8) δομές Τρίτης Ηλικίας (οχτώ Κέντρα Ανοιχτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η.), και δύο (2) δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και ένα κοινωνικό Φαρμακείο). 

 

 

 

 

 

 
49 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Γράφημα 2.2.28 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Δέλτα (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

 Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 2.2.29, το Κέντρο Κοινότητας, ως δομή συμβουλευτικής 

υποστήριξης αποτελεί την αιχμή του δόρατος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, 

με το ποσοστό των ωφελούμενων να ανέρχεται σε 80,95% στο σύνολο των ωφελούμενων. 

Ακολουθούν οι δομές  Βρεφών και Νηπίων (8,91%) και οι δομές τρίτης ηλικίας με 8,20%. Τέλος, τα 

ποσοστά ωφελούμενων των δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας με το Κοινωνικό παντοπωλείο και 

το Κοινωνικό Φαρμακείο ανέρχονται σε ποσοστο 1,95%. 

Γράφημα 2.2.29 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Δέλτα (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 156.000,00€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου). Από 

πόρους ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 3.556.003,00€, που χρηματοδότησαν τους παιδικούς σταθμούς 

(3.478.003,00€) και το κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο (39.000€ έκαστο). Το ποσοστό 

χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Δέλτα ανά πηγή εμφανίζεται στο Γράφημα 

2.2.30. Συγκεκριμένα, το 2020, το 96% της χρηματοδότησης προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 4% προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Θα πρέπει 

να αναφέρουμε ότι το Κέντρο Κοινότητας δεν ανέφερε ποσό και πηγή χρηματοδότησης, όμως 

δηλώνει ότι αυξήθηκε η χρηματοδότηση του περισσότερο από 50%. 

 

Γράφημα 2.2.30 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Δέλτα (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, 

Αθλητισμού και Πολιτισμού, η χρηματοδότηση του συνόλου των δομών παρέμεινε σταθερή σε 

σχέση με το 2019, ενώ παράλληλα παρέμεινε σταθερό και το προσωπικό που εργάζεται στις 

κοινωνικές δομές του Δήμου. Αντίθετα, το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας φαίνεται να 

διπλασιάζεται το 2020 έναντι του 2019. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί με αντιστάθμιση των 

θέσεων εργασίας που χάθηκαν από την μη ύπαρξη του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι το 2020.  
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Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι μειώθηκε η ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και ότι μέρος του προσωπικού τους τέθηκε σε καθεστώς 

τηλεργασίας. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 810 

ωφελούμενους (ή ποσοστό 20,5% των συνόλου)  για την διεκπεραίωση αιτήσεων προς ΟΠΕΚΑ (ΕΕΕ, 

επίδομα στέγασης, επίδομα γέννησης, αναπηρικά επιδόματα κ.α.).  

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε παραπομπή ωφελούμενων σε άλλες υπηρεσίες προς 

διεκπεραίωση αιτημάτων (νοσοκομεία, ΤΟΜΥ). 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Δέλτα. 

Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, 

Αθλητισμού και Πολιτισμού για να είναι σε θέση η υπηρεσία να παρέχει καθημερινή εξυπηρέτηση 

και παροχή υπηρεσιών σε όλες τις κοινότητες του Δήμου απαιτείται η πρόσληψη τουλάχιστον οκτώ 

(8) υπαλλήλων. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η δημιουργία ή χρήση νέων υποδομών για 

στέγαση νέων υπηρεσιών. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν σημαντική την διασύνδεση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ και ΑΑΔΕ με τα Κέντρα Κοινότητας. Παράλληλα, παρά την σημαντική 

αύξηση του προσωπικού τους το 2020, δηλώνουν ότι είναι απαραίτητη η στελέχωση τους με μία 

θέση διοικητικού προσωπικού και μία θέση κοινωνικού λειτουργού. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις για το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου δεν κρίνονται ως 

επαρκείς και υπάρχει άμεση ανάγκη επίλυσης του ζητήματος αυτού. Αντίθετα ο εξοπλισμός των 

κτιριακών εγκαταστάσεων των κοινωνικών δομών κρίνεται αρκετά επαρκής για το σύνολο των 

δομών.  
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Δήμος Θερμαϊκού 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ50, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 45.450 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (50.264 κατοίκους). 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ51 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε πολύ υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε 31,13% ή 6.459 άτομα. Με βάση το 

Γράφημα 2.2.31, η εγγεγραμμένη ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται καθ’ όλη την διάρκεια των 

προηγούμενων ετών με την μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται το 2020. 

Γράφημα 2.2.31 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Θερμαϊκού (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 

Στο Γράφημα 2.2.32, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Θερμαϊκού το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ52). Παρά την αύξηση των νέων θέσεων εργασίας, 

παρατηρούμε ότι η ανεργία αυξάνεται και βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι νέες θέσεις 

πλήρους και μερικής απασχόλησης αυξάνονται έναντι των θέσεων εκ περιτροπής εργασίας το 2020. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, οι περισσότερες νέες 

 
50 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
51 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
52 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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θέσεις εργασίας στον Δήμο Θεραϊκού το 2020 αφορούν τους κλάδους εστίασης και λιανικού 

εμπορίου. 

Γράφημα 2.2.32 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Θερμαϊκού (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 2.801 

άτομα53, έναντι 3.055 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 1.608, αφορούν ανέργους, και οι 672, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 383 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 138 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία και την Οικονομική Ανέχεια ως τα δύο 

σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το 2019, η έρευνα είχε 

καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και τον Κοινωνικό 

Αποκλεισμό. Με δεδομένο τα υψηλά ποσοστά της εγγεγραμμένης ανεργίας, το πρόβλημα της 

ανεργίας έρχεται πρώτο και τα τρία χρόνια της έρευνας (2018, 2019, 2019). 

 
53 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Θερμαϊκού το 2020 διέθετε συνολικά δώδεκα (12) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 3.890 

άτομα, αριθμός ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 

2.556 άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.33, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), πέντε (5) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

(δύο Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και τρία Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), 

τέσσερις (4) δομές Τρίτης Ηλικίας (τέσσερις δομές Βοήθεια στο Σπίτι), και δύο (2) δομές 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο και ένα Κοινωνικό Φαρμακείο). 

Γράφημα 2.2.33 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Θερμαϊκού (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Το 2020 παρατηρούμε ότι σχεδόν διπλασιάστηκαν οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας (2.901 

ωφελούμενοι το 2020 έναντι 1.250 το 2019). Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 

2.2.34, οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας ανέρχονται σε 74,68% και ακολουθούν οι δομές 

αντιμετώπισης της φτώχειας (11,31%), οι δομές Τρίτης Ηλικίας (6,68%) και οι δομές Βρεφών και 

Νηπίων (7,43%). 
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Γράφημα 2.2.34 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Θερμαϊκού (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 759.133,90€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τους παιδικούς σταθμούς (158.575,40€), την λειτουργία των Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (143.881,60€) και το Κοινωνικό Παντοπωλείο (456.667,00€).  

Από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 348.533,10€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου 

Κοινότητας (53.807,31€), των παιδικών σταθμών (37.910,95€), τις δομές του προγράμματος 

Βοήθεια στο Σπίτι (236.174,30€), το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (16.074,57€) και 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο (4.566,00€). Τέλος, από άλλες πηγές αντλήθηκαν 4.837,31€ για την 

συμπλήρωση της χρηματοδότησης των δομών Βοήθεια στο Σπίτι και του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Θερμαϊκού ανά πηγή εμφανίζεται 

στο Γράφημα 2.2.35. Συγκεκριμένα, το 2020, το 31,3% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 68,24% προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου και 0,43% προέρχεται από άλλες πηγές. 
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Γράφημα 2.2.35 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Θερμαϊκού (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Το έτος 2020, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν ανεστάλη ή λειτούργησε ηλεκτρονικά 

λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ κάποιες από τις 

υπηρεσίες παρέχονταν κατόπιν ραντεβού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί παρά την αύξηση των 

ωφελούμενων εν μέσω πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν ότι δεν 

μειώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονταν. 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Θερμαϊκού. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν αναγκαία την στελέχωση με πρόσθετο προσωπικό 

των παρακάτω ειδικοτήτων: 

• μία (1) θέση κοινωνικού λειτουργού, 

• μία (1) θέση κοινωνιολόγου, και, 
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• μία (1) θέση ψυχολόγου. 

Οι υπεύθυνοι των δομών των Κοινωνικών παντοπωλείων θεωρούν αναγκαία την στελέχωση με 

πρόσθετο προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων: 

• δύο (2) θέσεις διοικητικού προσωπικού, 

• τέσσερις (4) θέσεις κοινωνικών λειτουργών, 

• δύο (2) θέσεις κοινωνιολόγων, και, 

• δύο (2) θέσεις ψυχολόγου. 

Εξαιρουμένου του Κοινωνικού Φαρμακείου, όλες οι υπόλοιπες κοινωνικές δομές δομές κρίνουν τις 

κτιριακές εγκαταστάσεις τους επαρκείς καθώς και τον εξοπλισμό αυτών. 

 

Δήμος Θέρμης 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ54, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 55.238 κατοίκους, αυξημένος σε σχέση με το 2011 (53.201 κατοίκους). 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ55 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε 18,48% ή 4.289 άτομα. Όπως παρουσιάζεται και στο προηγούμενο Γράφημα 

2.2.36, μετά από μία περίοδο σταθερότητας η εγγεγραμμένη ανεργία, το 2020 αυξάνεται. 

Γράφημα 2.2.36 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Θέρμης (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
54 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
55 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Στο επόμενο Γράφημα 2.2.37, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση 

απασχόλησης για τον Δήμο Θέρμης το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ56). Η συνεχώς παρατηρούμενη 

μείωση των νέων θέσεων εργασίας μπορεί να αποτελεί την αιτία για τα αυξημένα επίπεδα ανεργίας 

το 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, το 2020 

δημιουργήθηκαν μόνον 99 και 102 νέες θέσεις πλήρους και μερικής εργασίας έναντι 660 και 191 το 

2019. Οι κλάδοι με τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας το 2020 είναι αυτοί του λιανικού και 

χονδρικού εμπορίου, ενώ αυτοί με τις περισσότερες χαμένες θέσεις εργασίας είναι οι κλάδοι 

δραστηριοτήτων παροχής προστασίας, καταλυμάτων και ανθρώπινης υγείας. 

Γράφημα 2.2.37 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Θέρμης (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 837 

άτομα57, έναντι 769 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 458, αφορούν ανέργους, και οι 216, άτομα τα 

οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι 

ανήλθαν σε 110 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι, 

φοιτητές και φαντάροι σε 53 άτομα.  

 

 

 
56 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
57 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει κατά σειρά τον Σχολικό εκφοβισμό, την Έλλειψη 

Υποδομών και την Χρήση ουσιών και εξαρτήσεων ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά 

προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά 

σημαντικότερα τον Κοινωνικό αποκλεισμό, την Έλλειψη υποδομών και την Ανεργία. 

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Θέρμης το 2020 διέθετε συνολικά τριάντα (30) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 4.602 

άτομα, αριθμός ιδιαίτερα μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 

6.816 άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.38, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), εννέα (9) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (έξι 

Παιδικοί Σταθμοί, ένας Βρεφικός Σταθμός και τρία Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

Κ.Δ.Α.Π.), δέκα εφτά (17) δομές Τρίτης Ηλικίας (δεκατρία Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

Κ.Α.Π.Η., τέσσερις δομές Βοήθεια στο Σπίτι), δύο (2) δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα 

Κοινωνικό Παντοπωλείο και ένα κοινωνικό Φαρμακείο), και, μία (1) δομή αναπηρίας (Κέντρο 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ). 

Γράφημα 2.2.38 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Θέρμης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου που διεξήχθει το 2019, στον Δήμο Θέρμης λειτούργησε Υπνωτήριο 

Αστέγων με 350 ωφελούμενους. Στην αντίστοιχη έρευνα του 2020 δεν υπήρξαν στοιχεία λειτουργίας 

της εν λόγω δομής. 

Το Γράφημα 2.2.39, παρουσιάζει το ποσοστό των ωφελούμενων ανά μορφή απασχόλησης δομής. 

Παρατηρούμε ότι στον Δήμο Θέρμης οι ωφελούμενοι των δομών τρίτης ηλικίας ανέρχονται σε 

61,71% του συνόλου. Ακολουθούν οι δομές Βρεφών και Νηπίων (16,86%) και οι δομές 

αντιμετώπισης της φτώχειας (13,06%). Τα ποσοστά των ωφελούμενων των δομών συμβουλευτικής 

είναι ιδιαίτερα μικρά και ανέρχονται σε 7,52% ή 346 ωφελούμενοι, αριθμός ιδιαίτερα μειωμένος σε 

σχέση με το 2019 (619 ωφελούμενοι). 

Γράφημα 2.2.39 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Θέρμης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2019, αντλήθηκαν 506.174,00€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου), που 

χρηματοδότησαν την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (5.000,00€) τους 

παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς (355.478,00€), τα Κ.Α.Π.Η. (74.600,00€), τα Κ.Δ.Α.Π. 

(17.774,00€) και το Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ (53.332,00€).  

Από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 1.636.598,00€, που χρηματοδότησαν το 

Κέντρο Κοινότητας (58.534,13), τους παιδικούς σταθμούς (820.315,00€), το Πρόγραμμα Βοήθεια 

στο Σπίτι (299.446,00€),  τα Κ.Δ.Α.Π. (223.153,00€), το Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ (170.454,00€), το κοινωνικό 

Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο (42.184,87€ και 22.511,14€ αντίστοιχα). Το ποσοστό 

χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Θέρμης ανά πηγή εμφανίζεται στο Γράφημα 

2.2.40. Συγκεκριμένα, το 2020, το 76,38% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το υπόλοιπο 23,62% προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου.  

Γράφημα 2.2.40 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Θέρμης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Σύμφωνα με την προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας & Φροντίδας του ΝΠΔΔ με τίτλο 

«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», η 

χρηματοδότηση του συνόλου των κοινωνικών δομών σημείωσε μικρή αύξηση σε σχέση με το 2019, 

ενώ παράλληλα φαίνεται να μειώθηκε το προσωπικό τους.  

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι δεν επηρεάστηκε η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους ενώ παράλληλα μέρος του προσωπικού τέθηκε σε 

καθεστώς τηλεργασίας. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 142 

(20,5% των συνόλου) ωφελούμενους για: 

• Αποστολή και παραλαβή δικαιολογητικών επιδομάτων. 

• Επίλυση αποριών και καθορισμός ραντεβού για διεκπεραίωση αιτήσεων. 

• Υποβολή αιτήσεων για επιδόματα. 

• Συνεδρίες κοινωνικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Σύμφωνα με τον Δήμο Θέρμης υπάρχει ανάγκη για  ανέγερση ιδιόκτητου χώρου φιλοξενίας ατόμων 

με αναπηρία για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ καθώς  και ιδιόκτητου χώρου για τη λειτουργία ημερήσιας φιλοξενίας 

ατόμων με αναπηρία.  

Σύμφωνα με την προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας & Φροντίδας του ΝΠΔΔ, ο Δήμος 

φιλοξενεί τα ωφελούμενα παιδιά του ΚΔΑΠμεΑ σε ενοικιαζόμενους χώρους ενώ δεν διαθέτει 

Φιλοξενείο,  γεγονός που έχει τεθεί ως μέγιστη ανάγκη των γονέων τους. 

Το Κέντρο Κοινότητας δηλώνει ότι δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό για τον όγκο των εργασιών 

της δομής, ενώ το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο δηλώνουν πως υπάρχουν ανάγκες για 

πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Κοινότητας δηλώνει την ανάγκη 

πρόσθετης στελέχωσης της δομής με τις παρακάτω ειδικότητες: 
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• μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού,  

• μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού, και,  

• μίας (1) θέσης ψυχολόγου.  

Οι υπεύθυνοι του κοινωνικού φαρμακείου δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη από μία θέση διοικητικού 

προσωπικού και μία θέση εργοθεραπευτή, ενώ το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο έκαστο από μία θέση βοηθητικού προσωπικού. Οι υπεύθυνοι των δομών αυτών 

υποστηρίζουν πως η ύπαρξη μιας πλατφόρμας καταγραφής των ωφελούμενων θα δώσει την 

δυνατότητα ποιοτικότερης εξυπηρέτησης των ωφελούμενων αλλά και τη δυνατότητα συλλογής και 

καταγραφής στατιστικών στοιχείων. 

Οι υπεύθυνοι του κοινωνικού παντοπωλείου επιπλέον προτάσσουν ως αναγκαία την ύπαρξη 

εγκαταστάσεων μεγαλύτερης χωρητικότητας.  

Επιπλέον προτείνεται η διενέργεια επιμορφωτικών προγραμμάτων, καμπάνιες και ενημερώσεις σε 

θέματα υγείας (π.χ. ενημέρωση για το Alzheimer κ.ά.) αλλά και η ενοποίηση των Κοινωνικών 

Λειτουργιών των δομών με στόχο την αναβάθμιση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αυτών κρίνονται αμφότερα επαρκείς για όλες 

τις κοινωνικές δομές του Δήμου, εκτός από αυτή που φιλοξενεί το Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ. 

 

Δήμος Θεσσαλονίκης 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ58, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 317.778 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (325.182 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ59 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε πολύ υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε 31,27% ή 42.081 άτομα. Με βάση το 

Γράφημα 2.2.41, η εγγεγραμμένη ανεργία αυξάνεται το 2020 μετά από μια περίοδο σταθερότητας. 

 

 

 
58 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
59 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Γράφημα 2.2.41 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Θεσσαλονίκης (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 

Στο Γράφημα 2.2.42, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Θεσσαλονίκης το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ60). Το 2020 παρατηρούμε την μείωση των 

συνολικών νέων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν μόνο 368 νέες θέσεις εργασίας, 

γεγονός που ίσως τροφοδότησε και την ραγδαία αύξηση του ποσοστού εγγεγραμμένης ανεργίας 

στον Δήμο. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, στον Δήμο Θεσσαλονίκης το 2020, αφορούν τις 

δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, διοικητικής υποστήριξης, παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικούς 

χώρους, και χονδρικού εμπορίου. Αντίθετα, ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων 

αντιμετώπισης της πανδημίας, χάθηκαν από τον Δήμο 1.524 θέσεις εργασίας από τις υπηρεσίες 

εστίασης. 

 

 

 

 

 

 

 
60 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Γράφημα 2.2.42 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Θεσσαλονίκης (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 14.726 

άτομα61, έναντι 14.866 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 10.023, αφορούν ανέργους, και οι 2.309, 

άτομα τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 1.679 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 715 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει κατά σειρά την Ανεργία, την Έλλειψη Στέγης και 

την Οικονομική Ανέχεια ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται 

ότι το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Οικονομική Ανέχεια, την 

Έλλειψη Υποδομών και την Έλλειψη Στέγης.. 

 

 

 

 

 
61 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης το 2020 διέθετε συνολικά εξήντα (60) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 31.513 

άτομα, αριθμός ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 

21.486 άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.43, λειτούργησαν: τέσσερις (4) 

δομές Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ένα Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα μεταναστών, ένα Κέντρο 

Ένταξης Μεταναστών, μία (1) δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και διαμερίσματα φιλοξενίας 

προσφύγων), είκοσι μία (21) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (δέκα πέντε 

Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, έξι Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), δέκα εφτά (17) 

δομές Τρίτης Ηλικίας (τέσσερις δομές Βοήθεια στο Σπίτι, δέκα τρία Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η.), τέσσερις (4) δομές Αναπηρίας (τέσσερα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), δώδεκα (12) δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, ένα Κοινωνικό Φαρμακείο, ένα πρόγραμμα ΤΕΒΑ, έξι (6) δομές Κοινωνικού Συσσιτίου, 

ένα Υπνωτήριο Αστέγων, ένα Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και ένας Ξενώνας Κακοποιημένων 

Γυναικών), και, τέλος, δύο (2) δομές υγείας (2 δημοτικά Ιατρεία). 

Γράφημα 2.2.43 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Θεσσαλονίκης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Το 2020 παρατηρούμε ότι αυξήθηκαν οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας (4.523 ωφελούμενοι 

το 2020 έναντι 3.460 το 2019). Όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο Γράφημα 2.2.44, οι 
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ωφελούμενοι των δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας ανέρχονται σε 48,86%, των Δημοτικών 

Ιατρείων του Δήμου, σε 27,31%, και ακολουθούν οι δομές Συμβουλευτικής Υποστήριξης (20,13%) 

και οι δομές Βρεφών και Νηπίων (3,70%). 

 

Γράφημα 2.2.44 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Θεσσαλονίκης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 857.169,80€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία των Κοινωνικών Συσσιτίων. Από πόρους του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 

6.791.360,00€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (178.472,70€) τα 

Δημοτικά Ιατρεία (130.269,00€), το Κοινωνικό Παντοπωλείο (52.051,00€), το Κοινωνικό Φαρμακείο 

(22.308,00€), το Υπνωτήριο Αστέγων (251.070,00€) και το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων 

(251.070,00€), τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών (156.412,30€), τις δομές Φιλοξενίας 

Προσφύγων (3.029.213,00€) και το πρόγραμμα ΤΕΒΑ (2.720.493,00€). Τέλος, από άλλες πηγές 

αντλήθηκαν 179.100,00€ για την συμπλήρωση της χρηματοδότησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

(149.600,00€) του Υπνωτηρίου Αστέγων (10.200,00€), του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων 

(10.200,00€), και, του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών (3.600,00€).  
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Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Θεσσαλονίκης ανά πηγή 

εμφανίζεται στο Γράφημα 2.2.45. Συγκεκριμένα, το 2020, το 86,76% της χρηματοδότησης 

προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 10,95% προέρχεται από 

τον προϋπολογισμό του Δήμου και 2,29% προέρχεται από άλλες πηγές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

στα ως άνω ποσά δεν συνυπολογίζονται οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων. 

Γράφημα 2.2.45 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Θεσσαλονίκης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και 

Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δήμου, η χρηματοδότηση των δομών το 2020 

παρέμεινε σταθερή ενώ αμετάβλητο παρέμεινε και το προσωπικό των δομών κοινωνικής ένταξης 

του Δήμου. 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι παρά την αύξηση των 

ωφελούμενων τους σε σχέση με το 2019, μειώθηκε η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 554 

ωφελούμενους (ή 12,25% του συνόλου) για την διεκπεραίωση αιτήσεων προνομιακών επιδομάτων. 

Επιπλέον, τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ παρείχαν ηλεκτρονικά υποστήριξη από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό/ 
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Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, ως επιτακτική, για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ και ηλικιωμένους μέσω του εμπλουτισμού και της 

διατήρησης των υπαρχόντων δομών. 

• Η δημιουργία/χρήση νέων υποδομών για στέγαση υπαρχόντων και νέων υπηρεσιών, όπως 

βρεφικών σταθμών. 

• Η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με την Κεντρική Διοίκηση και τον ΟΑΕΔ. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν αναγκαία την στελέχωση με πρόσθετο προσωπικό 

των παρακάτω ειδικοτήτων: 

• μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού, και, 

• δύο (2) θέσεων κοινωνικών λειτουργών. 

Οι υπεύθυνοι των ΚΔΑΠ ΜΕΑ θεωρούν αναγκαία την στελέχωση με πρόσθετο προσωπικό των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

• δύο (2) θέσεων διοικητικού προσωπικού, 

• μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού, 

• μίας (1) θέσης Κοινωνιολόγου, 

• μίας (1) θέσης ψυχολόγου,  

• μίας (1) θέσης εργοθεραπευτή, και, 

• δύο (2) θέσεων άλλων ειδικοτήτων. 

Επίσης, δηλώνεται η αυξημένη ανάγκη για πρόσθετο προσωπικό από τις δομές Νηπίων και Βρεφών 

για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών τους. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των κοινωνικών δομών του Κέντρου Κοινότητας, 

των ΚΔΑΠ ΜΕΑ και αρκετών παιδικών σταθμών του Δήμου κρίνονται ως ανεπαρκείς. 
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Δήμος Καλαμαριάς 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ62, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 92.238 κατοίκους, αυξημένος σε σχέση με το 2011 (91.518 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ63 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε 22,95% ή 9.641 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.46, η εγγεγραμμένη ανεργία 

αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2019. 

Γράφημα 2.2.46 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Καλαμαριάς (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 

Στο Γράφημα 2.2.47, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Καλαμαριάς το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ64). Οι νέες θέσεις εργασίας σημειώνουν μεγάλη 

μείωση το 2020, την οποία οδηγεί η σφοδρή μείωση των θέσεων μερικής απασχόλησης. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ , οι κλάδοι με τις περισσότερες νέες 

θέσεις εργασίας το 2020 είναι αυτοί του λιανικού εμπορίου και της ανθρώπινης υγείας, ενώ οι 

κλάδοι αθλητικών δραστηριοτήτων, αερομεταφοράς, αποθήκευσης και εκπαίδευσης σημειώνουν 

την μεγαλύτερη μείωση θέσεων εργασίας. 

 
62 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
63 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
64 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 139 

Γράφημα 2.2.47 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Καλαμαριάς (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 2.280 

άτομα65, έναντι 2.399 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 1.412, αφορούν ανέργους, και οι 477, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 288 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 103 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Έλλειψη Υποδομών, την Ανεργία και τον 

Κοινωνικό Αποκλεισμό/ Περιθωριοποίηση, ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του 

Δήμου. Σημειώνεται ότι το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την 

Έλλειψη Στέγης, την Έλλειψη Υποδομών και την Ανεργία. Το 2020, η έλλειψη Υποδομών 

καταλαμβάνει την πρώτη θέση και η ανεργία την δεύτερη. Παράλληλα, ο κοινωνικός αποκλεισμός 

και η περιθωριοποίηση αναδεικνύεται πλέον ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τον 

Δήμο. 

 

 

 
65 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Καλαμαριάς το 2020 διέθετε συνολικά είκοσι τρεις (23) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 

6.217 άτομα, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 7.751 

άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.48, λειτούργησαν: δύο (2) δομές 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ένα Κέντρο Κοινότητας και το Πρόγραμμα REACT), δέκα (10) δομές 

Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (δέκα Παιδικοί/Βρεφικοί Σταθμοί), εφτά (7) δομές Τρίτης Ηλικίας (έξι 

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και ένα Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι), τρεις (3) 

δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο, ένα Κοινωνικό Φαρμακείο και ένα 

Κοινωνικό Συσσίτιο) και μία (1) δομή υγείας (Δημοτικό Ιατρείο). 

Γράφημα 2.2.48 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Καλαμαριάς (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 2.2.49, το Κέντρο κοινότητας και το πρόγραμμα REACT ως δομές 

συμβουλευτικής υποστήριξης έχουν τους περισσότερους ωφελούμενους με ποσοστό 29,34% του 

συνόλου. Ακολουθούν οι δομές  Αντιμετώπισης της Φτώχειας με 26,97%, οι δομές Τρίτης Ηλικίας με 

20,94%,το Δημοτικό Ιατρείο με 16,25% , και, τέλος οι δομές Βρεφών Νηπίων και παιδιών με ποσοστό 

6,50%. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά το έτος 2020 οι ωφελούμενοι του Κέντρου 

Κοινότητας μειώθηκαν παραπάνω από 50% έναντι το 2019 (1.688 ωφελούμενος το 2020, 3.958 

ωφελούμενους το 2019). 
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Γράφημα 2.2.49 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Καλαμαριάς (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 77.596,43€ από 

Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου). Από τα ΕΠ 

του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 1.558.115,53€, που χρηματοδότησαν το Κέντρο Κοινότητας (103.680,00€), 

τους παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς (710.771,50€), το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 

(53.075,43€), το Δημοτικό Ιατρείο (96.900,00€), το κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο 

(136.000,00€ έκαστο) και το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων REACT (326.687,60€).  Το ποσοστό 

χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Καλαμαριάς ανά πηγή εμφανίζεται στο 

Γράφημα 2.2.50, παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, το 96% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 4% προέρχεται από τον προϋπολογισμό 

του Δήμου.   
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Γράφημα 2.2.50 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Καλαμαριάς (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας 

Υγείας του Δήμου, η χρηματοδότηση του συνόλου των δομών σημείωσε μικρή αύξηση σε σχέση με 

το 2019, ενώ παράλληλα αυξήθηκε και το προσωπικό που εργάζεται στις κοινωνικές δομές του 

Δήμου. Συγκεκριμένα, το 2020 παρατηρούμε διπλασιασμό των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας, 

οι οποίοι στο σύνολο τους απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είτε μέσω ΟΑΕΔ, είτε 

μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.  

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι δεν μειώθηκε η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους ενώ κανένα μέλος του προσωπικού δεν τέθηκε σε 

καθεστώς τηλεργασίας. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 85 

ωφελούμενους (5,04% των συνόλου) μέσω της ηλεκτρονικής αποστολής δικαιολογητικών ή την 

διεκπεραίωση αιτήσεων αναπηρικών επιδομάτων σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 
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Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Καλαμαριάς. 

Ο Δήμος προτάσσει την ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής ευάλωτου 

πληθυσμού καθώς και την διασύνδεση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ και του Κεντρικού Κράτους 

με τις υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας.  

Παράλληλα, πολύ σημαντικό θέμα για τον δήμο είναι η δημιουργία ή χρήση νέων υποδομών για 

στέγαση των κοινωνικών του υπηρεσιών. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αυτών για το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών του 

Δήμου δεν κρίνονται καθόλου επαρκείς και υπάρχει άμεση ανάγκη επίλυσης του ζητήματος αυτού. 

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας κρίνουν τόσο τις κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και 

τον εξοπλισμό τους ως επαρκή. 

 

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ66, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 105.426 κατοίκους, αυξημένος σε σχέση με το 2011 (101.753 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ67 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε 23,86% ή 16.079 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.51, η εγγεγραμμένη ανεργία 

αυξάνεται αρκετά το 2020 μετά από μια περίοδο σταθερότητας τα προηγούμενα έτη. 

 

 

 

 

 

 
66 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
67 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Γράφημα 2.2.51 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 

Στο Γράφημα 2.2.52, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Κορδελιού Ευόσμου το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ68). Παρατηρούμε σημαντική μείωση των νέων 

θέσεων μερικής απασχόλησης και αύξηση των νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης. Συγκεντρωτικά, 

οι νέες θέσεις που δημιουργούνται στον Δήμο το 2020 είναι οριακά περισσότερες σε σύγκριση με 

τα δύο προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, 

οι κλάδοι με τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας το 2020 είναι αυτοί του λιανικού εμπορίου, 

δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών εστίασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021. 
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Γράφημα 2.2.52 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου (ΕΙΕΑΔ 2018-

2020) 

 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 5.612 

άτομα69, έναντι 5.744 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 3.394, αφορούν ανέργους, και οι 1.319, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 625 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 274 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Οικονομική ανέχεια, την Ανεργία και τον  

Κοινωνικό Αποκλεισμό/ Περιθωριοποίηση ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του 

Δήμου. Σημειώνεται ότι το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την 

Οικονομική Ανέχεια, την Ανεργία και την Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία. 

 

 

 
69 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Κορδελιού το 2020 διέθετε συνολικά δεκαεννέα (19) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 

συνολικά 1.855 άτομα, αριθμός ιδιαίτερα μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι 

ανέρχονταν σε 6.560 άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.53, λειτούργησαν: 

τρεις (3) δομές Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ένα Κέντρο Κοινότητας, ένα κέντρο ένταξης 

μεταναστών, και ένας Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών), δεκατρείς (13) δομές Βρεφών Νηπίων 

και Παιδιών (έντεκα Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών), μία (1) δομή Τρίτης Ηλικίας (ένα Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι), και δύο (2) δομές 

αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο και ΤΕΒΑ). Στην έρευνα πεδίου του 2020 

δεν συμπεριλαμβάνονται πέντε δομές Κ.Α.Π.Η., ένα Κ.Δ.Α.Π.μεΑ, το Κοινωνικό Φαρμακείο και το 

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας/Γυναικών. Με αυτό ως δεδομένο αλλά και την ιδιαίτερα μεγάλη 

μείωση των ωφελούμενων του Κέντρου Κοινότητας (2020: 785, 2019 4.085) παρατηρούμε μεγάλη 

διαφορά στους συνολικά ωφελούμενους του Δήμου. 

 

Γράφημα 2.2.53 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Στο Γράφημα 2.2.54, παρουσιάζεται το ποσοστό των ωφελούμενών ανά τύπο κοινωνικής δομής. Το 

Κέντρο κοινότητας, και η δομή ένταξης μεταναστών ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης 

αποτελούν την αιχμή του δόρατος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, με το 

ποσοστό των ωφελούμενων να ανέρχεται σε 52,08% από το σύνολο των ωφελούμενων. 

Ακολουθούν οι δομές  Βρεφών και Νηπίων (20,59%), οι δομές τρίτης ηλικίας (14,34%) και οι δομές 

αντιμετώπισης της φτώχειας (12,99%). 

Γράφημα 2.2.54 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου (ΠΚΕ ΠΚΜ 

2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2019, αντλήθηκαν 74.000,00€ από 

Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου). Από τα 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 388.044,70€, που χρηματοδότησαν το Κέντρο Κοινότητας 

(117.936,00€), το κοινωνικό Παντοπωλείο (32.292€), το Κ.Δ.Α.Π. (119.700,00€), τον Ξενώνα 

Κακοποιημένων Γυναικών (180.686,00€) και την δομή Ένταξης Προσφύγων (117.936,00€). Τέλος, 

από άλλες πηγές αντλήθηκαν 144.000,00€ για την χρηματοδότηση του προγράμματος Βοήθεια στο 

Σπίτι. 
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Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου ανά πηγή εμφανίζεται στο 

Γράφημα 2.2.55 παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, το 64% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 24% προέρχεται από άλλες πηγές και 

12% από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν καταγράφηκαν στοιχεία 

χρηματοδότησης των Βρεφονηπιακών/Παιδικών σταθμών. Τέλος, οι κοινωνικές δομές του Δήμου 

αναφέρουν ότι η χρηματοδότηση τους παρέμεινε σταθερή το 2020.  

Γράφημα 2.2.55 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι μειώθηκε η ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, ενώ η παροχή των υπηρεσιών τους γινόταν κατόπιν ραντεβού. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του  

Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα, το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 20 ωφελούμενους για αιτήσεις εγγραφής.  

Επιπλέον, το Κέντρο ένταξης μεταναστών λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19 

ανέστειλε την λειτουργία της υπηρεσίας Ψυχολογικής στήριξης, Νομικής συμβουλευτικής, και των 

αιτήσεων ΚΕΑ και στέγασης. 
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Προτεινόμενα Μέτρα και Δράσεις 

Οι κοινωνικές δομές του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου προτάσσουν την πρόσληψη προσωπικού ως 

βασική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

Συγκεκριμένα, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο υπάρχει ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης βοηθητικού 

προσωπικού, ενώ ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών δηλώνει την ανάγκη απασχόλησης ενός 

επιπλέον φύλακα. 

Τέλος, οι υπεύθυνοι των κοινωνικών δομών, εκτός του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών, θεωρούν 

τις κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και τον εξοπλισμό τους επαρκείς. 

 

Δήμος Λαγκαδά 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ70, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 37.072 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (41.103 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ71 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε 29,20% ή 4.389 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.56, η εγγεγραμμένη ανεργία 

αυξάνεται το 2020 μετά από μια περίοδο σταθερότητας των προηγούμενων ετών. 

Γράφημα 2.2.56 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Λαγκαδά (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
70 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
71 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Στο Γράφημα 2.2.57, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Λαγκάδα το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ72). Παρατηρείται μείωση των νέων θέσεων εργασίας 

πλήρους απασχόλησης, και σημαντική μείωση του συνόλου των θέσεων εργασίας το 2020, γεγονός 

που φαίνεται να τροφοδοτεί τα αυξημένα επίπεδα ανεργίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ 

που παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, οι κλάδοι με τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας το 2020 είναι 

αυτοί του χονδρικού εμπορίου και λιανικού εμπορίου, ενώ οι κλάδοι των υπηρεσιών εστίασης, 

έργων πολιτικού μηχανικού και συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων υπέστησαν την μεγαλύτερη 

μείωση θέσεων εργασίας. 

Γράφημα 2.2.57 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Λαγκαδά (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 1.189 

άτομα73, έναντι 1.306 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 640, αφορούν ανέργους, και οι 269, άτομα τα 

οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι 

ανήλθαν σε 204 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι, 

φοιτητές και φαντάροι σε 57 άτομα.  

 

 

 
72 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
73 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και την 

Έλλειψη Υποδομών ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι 

το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ανεργία, την Οικονομική 

Ανέχεια και τον Αναλφαβητισμό. 

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Λαγκαδά το 2020 διέθετε συνολικά είκοσι δύο (22) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 

συνολικά 1.667 άτομα, αριθμός ιδιαίτερα μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι 

ανέρχονταν σε 3.024 άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.58, λειτούργησαν: μία 

(1) δομή Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), εννέα (9) δομές Βρεφών Νηπίων και 

Παιδιών (εφτά Παιδικοί/Βρεφικοί Σταθμοί και 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

Κ.Δ.Α.Π.), εφτά (7) δομές Τρίτης Ηλικίας (εφτά δομές Βοήθεια στο Σπίτι), τρεις (3) δομές 

αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο, ένα κοινωνικό Φαρμακείο και ΤΕΒΑ) και 

δύο (2) δομές υγείας. 

Γράφημα 2.2.58 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Λαγκαδά (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Στο Γράφημα 2.2.59, παρουσιάζεται το ποσοστό των ωφελουμένων ανά τύπο κοινωνικής δομής. Οι 

δομές υποστήριξης της Τρίτης Ηλικίας έχουν τους περισσότερους ωφελούμενους το 2020 (44,57%) 

και ακολουθούν οι δομές Συμβουλευτικής Υποστήριξης (39,35%) και οι δομές Βρεφών και Νηπίων 

(16,08%). Να σημειώσουμε ότι δεν καταγράφηκε ο αριθμός ωφελούμενων των δομών 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας. 

Γράφημα 2.2.59 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Λαγκαδά (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Η έρευνα πεδίου του 2020 κατέγραψε μονάχα την χρηματοδότηση των δομών Βρεφών και Νηπίων 

η οποία προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α. και ανέρχεται σε 

251.829,00€.  
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Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους παρέμεινε αμετάβλητη ενώ παράλληλα μέρος του προσωπικού 

τέθηκε σε καθεστώς τηλεργασίας. 

Ειδικότερα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Επιπλέον, Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 72 

ωφελούμενους (ήτοι, 10,97% των συνόλου)  για την υποβολή αίτησης αναπηρικών παροχών ΟΠΕΚΑ, 

ΚΕΑ, και του επιδόματος στέγασης. 

Οι υπεύθυνοι του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι δηλώνουν ότι λόγω των επιπτώσεων της 

πανδημίας COVID-19 χρειάστηκε να αναβάλουν πολλές κατ’οίκον επισκέψεις σε ωφελούμενους. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Λαγκαδά. 

Σύμφωνα με υπευθύνους δομών του Δήμου, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας καταγραφής ευάλωτου πληθυσμού. 

Παράλληλα, κρίνουν αναγκαίο να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες για ΑμεΑ και ηλικιωμένους, όπως 

δράσεις και παρεμβάσεις  ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ’ οίκον φροντίδα τους. 

Οι υπεύθυνοι του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι θεωρούν απαραίτητη την πρόσληψη 

προσωπικού φυσικοθεραπευτή για την ομαλή παροχή των υπηρεσιών. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) κοινωνικού 

λειτουργού και ενός (1) ψυχολόγου για την ομαλή παροχή των υπηρεσιών του. 

Οι υπεύθυνοι των Κ.Δ.Α.Π. θεωρούν αναγκαία την επάνδρωση της δομής με δύο στελέχη 

διοικητικού προσωπικού, έναν/μία κοινωνικό λειτουργό, έναν/μία ψυχολόγο και έναν/μία 

εργοθεραπευτή/τρια, που θα εξασφαλίσουν την ομαλή παροχή των υπηρεσιών τους.  

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους, για το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών 

του Δήμου Λαγκαδά, κρίνονται επαρκείς. 
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Δήμος Νεάπολης Συκεών 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ74, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 80.851 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (84.741 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ75 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε πολύ υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε 30,11% ή 11.266 άτομα. Με βάση το 

Γράφημα 2.2.60, η εγγεγραμμένη ανεργία αυξάνεται το 2020 σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα 

έτη.  

 

Γράφημα 2.2.60 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Νεάπολης Συκεών (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 

Στο Γράφημα 2.2.61, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Νεάπολης Συκεών το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ76). Παρόλο που οι νέες θέσεις εργασίας και το 

2020 παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η ανεργία στον Δήμο αυξάνεται και βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας στον Δήμο Νεάπολης Συκεών, το 2020, αφορούν τους 

κλάδους δημόσιας διοίκησης, λιανικού εμπορίου καθώς και δραστηριοτήτων εστίασης. 

 
74 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021. 
75 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο. 
76 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021. 
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Γράφημα 2.2.61 Νέες θέσεις εργασίας ανά τύπο στον Δήμο Νεάπολης Συκεών (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 4.707 

άτομα77, έναντι 4.917 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 3.031, αφορούν ανέργους, και οι 895, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 515 άτομα ενώ οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 266 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Οικονομική ανέχεια και τον 

Σχολικό εκφοβισμό ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι 

και το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ανεργία και τον Κοινωνικό 

Αποκλεισμό ως τα δύο σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου.  

 

 

 
77 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Νεάπολης Συκεών το 2020 διέθετε συνολικά τριάντα πέντε (35) δομές, οι οποίες 

εξυπηρέτησαν συνολικά 8.719 άτομα, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι 

ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 13.706 άτομα).  

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεταιι στο Γράφημα 2.2.62, λειτούργησαν: τρείς (3) δομές Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης (ένα Κέντρο Κοινότητας, ένα Γραφείο Απασχόλησης, μία δομή Φιλοξενίας 

Προσφύγων), τέσσερις (4) δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο, ένα 

Κοινωνικό Φαρμακείο, ένα Κοινωνικό Συσσίτιο και ένα ΤΕΒΑ), είκοσι τρεις (23) δομές Βρεφών 

Νηπίων και Παιδιών (είκοσι τρεις Παιδικοί / Βρεφικοί Σταθμοί Σταθμοί), μία (1) δομή Τρίτης Ηλικίας 

(ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κ.Η.Φ.Η.), και τέσσερις (4) δομές αναπηρίας (δύο 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Κ.Δ.Α.Π.μεΑ και δύο δομές Στέγης 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με Αναπηρία). 

Γράφημα 2.2.62 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Νεάπολης Συκεών (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Στο Γράφημα 2.2.63, παρουσιάζεται το ποσοστό των ωφελουμένων ανά τύπο κοινωνικής δομής. Οι 

δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας κατέχουν το 55% του συνόλου των ωφελούμενων των 
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κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Ακολουθούν οι δομές  Συμβουλευτικής με 44% και με 1% οι 

δομές αναπηρίας. 

Γράφημα 2.2.63 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Νεάπολης Συκεών (ΠΚΕ ΠΚΜ 

2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, αντλήθηκαν 281.125,92€ από 

Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν το Κέντρο Κοινότητας (40.000,00€) το Κοινωνικό Παντοπωλείο (19.945,32€), το 

Κοινωνικό Φαρμακείο (14.905,00€), το Κοινωνικό Μαγειρείο (53.505,60€) την δομή Φιλοξενίας 

Προσφύγων (47.260,00€) και το Γραφείο Απασχόλησης (105.600,00€).  

Από πόρους ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 689.502,00€, που χρηματοδότησαν το Κέντρο Κοινότητας 

(111.044,00€) το Κοινωνικό Παντοπωλείο (43.846,00€), το Κοινωνικό Φαρμακείο (35.767,00€) το 

Κοινωνικό Μαγειρείο (43.846,00€) και την δομή Φιλοξενίας Προσφύγων (454.999,00€). Το ποσοστό 

χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου ανά πηγή εμφανίζεται στο Γράφημα 2.2.64 

παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, το 96% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 4% προέρχεται από τον προϋπολογισμό 
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του Δήμου.  Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Κέντρο Κοινότητας δεν ανέφερε ποσό και πηγή 

χρηματοδότησης, όμως δηλώνει ότι αυξήθηκε η χρηματοδότηση του άνω του 50%. 

Σύμφωνα με την προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, η χρηματοδότηση του 

συνόλου των δομών παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το 2019, ενώ παράλληλα παρέμεινε σταθερό 

και το προσωπικό που εργάζεται στις κοινωνικές δομές του Δήμου.  

Γράφημα 2.2.64 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Νεάπολης Συκεών (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Το έτος 2020, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν ανεστάλη  (ή λειτούργησε ηλεκτρονικά) 

λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ κάποιες από τις 

υπηρεσίες παρέχονταν κατόπιν ραντεβού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι υπεύθυνοι του 

Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν ότι δεν μειώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονταν. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Νεάπολης Συκεών. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 
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• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

• Η δημιουργία ή χρήση νέων υποδομών για στέγαση υπηρεσιών. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν αναγκαία την στελέχωση του με πρόσθετο 

προσωπικό και ειδικότερα με: 

• μία (1) θέση διοικητικού προσωπικού, 

• δύο (2) θέσεις κοινωνικών λειτουργών, και, 

• δύο (2) θέσεις ψυχολόγων. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις κρίνονται επαρκείς για το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών του 

Δήμου ενώ δεν θεωρείτε επαρκής ο εξοπλισμός τους. 

 

Δήμος Παύλου Μελά 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ78, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 99.969 κατοίκους, οριακά αυξημένος σε σχέση με το 2011 (99.245 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ79 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε 35,13% ή 15.808 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.65, η εγγεγραμμένη ανεργία 

αυξάνεται αρκετά το 2020 σε σχέση με το 2019 και επανέρχεται στα επίπεδα του 2018. 

 

 

 

 

 

 

 
78 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
79 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Γράφημα 2.2.65 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Παύλου Μελά (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.66, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Παύλου Μελά το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ80). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που 

παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, το 2020 παρατηρείται μία αύξηση των νέων θέσεων πλήρους 

απασχόλησης έναντι των νέων θέσεων εκ περιτροπής και μερικής απασχόλησης. Ως συνέπεια οι 

νέες θέσεις εργασίας μειώνονται το 2020. Οι κλάδοι με τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας το 

2020 είναι αυτοί του λιανικού εμπορίου των εξειδικευμένων κατασκευών και δραστηριοτήτων 

ανθρώπινης υγείας. Αντίθετα, οι κλάδοι για τους οποίους μειώνονται αρκετά οι θέσεις εργασίας 

είναι αυτός της εκπαίδευσης και των αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Γράφημα 2.2.66 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Παύλου Μελά (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
80 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2020. 
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Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 5.841 

άτομα81, έναντι 6.709 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 3.424, αφορούν ανέργους, και οι 1.470, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 709 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 238 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την η Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και την 

Έμφυλη Βία ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι και το 

2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα τον Ανεργία και την Οικονομική 

Ανέχεια.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Παύλου Μελά το 2020 διέθετε συνολικά είκοσι εννέα (29) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 

10.834 άτομα, αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν 

σε 5.454 άτομα). Η μεγάλη αυτή διαφορά οφείλεται στην καταγραφή μεγάλου αριθμού 

ωφελουμένων των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. το 2020. Συγκεκριμένα, 

όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.67, λειτούργησαν: μία (1) δομή Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

(Κέντρο Κοινότητας), έντεκα (11) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (δέκα Παιδικοί και 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και μία δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας "Παιδική Ομπρέλα"), 

δώδεκα (12) δομές Τρίτης Ηλικίας (εφτά Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και 5 

δομές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι), τέσσερις (4) δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, ένα κοινωνικό Φαρμακείο, ένα Κοινωνικό Μαγειρείο και ένα ΤΕΒΑ) και μία 

(1) δομή Υγείας (Δημοτικό Ιατρείο). 

 

 

 

 
81 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Γράφημα 2.2.67 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Παύλου Μελά (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Σύμφωνα με το Γράφημα 2.2.68, οι δομές αντιμετώπισης της φτώχειας αποτελούν την αιχμή του 

δόρατος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, με το ποσοστό των ωφελούμενων να 

ανέρχεται σε 67,50% του συνόλου. Ακολουθούν οι δομές Συμβουλευτικής (15,64%) οι δομές Τρίτης 

Ηλικίας (9,55%), οι δομές Βρεφών και Νηπίων (5,87%) και τέλος οι δομές Υγείας (1,44%).  

Γράφημα 2.2. 68 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Παύλου Μελά (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 1.980.061,00€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) για 

την χρηματοδότηση των Βρεφονηπιακών/Παιδικών σταθμών (1.572.754,00€), του προγράμματος 

Βοήθεια στο Σπίτι (116.044,00€), των Κ.Α.Π.Η. (168.050,00€), του Δημοτικού Ιατρείου (17.838,00€), 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου (32.420,00€) και του Κοινωνικού Μαγειρείου (72.955,00€). Από 

πόρους ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 1.875.6133,00€, που χρηματοδότησαν το Κέντρο Κοινότητας 

(67.146,00€), τους Βρεφονηπιακούς/Παιδικούς σταθμούς (1.644.190,00€), το Πρόγραμμα Βοήθεια 

στο Σπίτι (52.750,00€), το Κοινωνικό Παντοπωλείου (37.200,00€), το Κοινωνικό Φαρμακείο 

(37.605,00€) και το Κοινωνικό Μαγειρείο (36.722,00€). Τέλος, 72.259,00€ αντλήθηκαν από άλλες 

πηγές για την χρηματοδότηση των Βρεφονηπιακών/Παιδικών σταθμών (68.134,00€) και του 

προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (4.125,00€). 

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Παύλου Μελά ανά πηγή 

εμφανίζεται στο Γράφημα 2.2.69. Συγκεκριμένα, το 2020, το 48% της χρηματοδότησης προέρχεται 

από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., το 50% προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου και ένα 2% από άλλες πηγές.   

Σύμφωνα με την προϊσταμένη του τμήματος Δομών Υγείας και Τρίτης Ηλικίας, Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Πολιτικής, η χρηματοδότηση του συνόλου των δομών παρέμεινε σταθερή σε σχέση με 

το 2019, ενώ παράλληλα παρέμεινε σταθερό και το προσωπικό που εργάζεται στις κοινωνικές δομές 

του Δήμου.  

Γράφημα 2.2.69 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Παύλου Μελά (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους δεν μεταβλήθηκε, ενώ παράλληλα μέρος του προσωπικού τέθηκε σε 

καθεστώς τηλεργασίας. 

Οι υπεύθυνοι της δομής Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας "Παιδική Ομπρέλα" δήλωσαν ότι οι 

υπηρεσίες «Μαθησιακής στήριξης» σε παιδιά Α΄βάθμιας εκπαίδευσης από ειδική παιδαγωγό,  και, 

Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης από μαθηματικό και φιλόλογο, χρειάστηκαν να γίνονται ηλεκτρονικά λόγω 

των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Παύλου Μελά. 

Είναι σημαντική η ενίσχυση σε προσωπικό των παρακάτω δομών: 

• των ΚΑΠΗ, κυρίως με ειδικότητες φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, νοσηλευτών (με 

κατεύθυνση την κοινοτική νοσηλευτική), αλλά και εμψυχωτών, 

• του Κοινωνικού Ιατρείου, κυρίως με ειδικότητες επισκεπτών υγείας, νοσηλευτών 

(κατεύθυνσης δημόσιας υγείας) και κατ’ οίκον ιατρών, 

• των Συμβουλευτικών Σταθμών  Άνοιας με ειδικότητες ψυχολόγου και ιατρού, 

• του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, κυρίως με την ειδικότητα οικογενειακών βοηθών και 

νοσηλευτών, ώστε να μπορεί το πρόγραμμα να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες 

μοναχικών πολιτών και πολιτών με κινητικές δυσκολίες, χωρίς οικογενειακό περιβάλλον 

υποστήριξης.   

 

Πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για τον Δήμο Παύλου Μελά επίσης θεωρούνται:  

• Η δημιουργία δομών για φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας ή ηλικιακά νεότερου πληθυσμού, 

χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, με προβλήματα υγείας όπως κινητικά, άνοιας, ψυχικά 

νοσήματα (οίκοι ευγηρίας, δομές φιλοξενίας ατόμων με άνοια κ.α.). 
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• Η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δομών, η διαδημοτική συνεργασία και  

η εκπόνηση κοινωνικών μελετών ενημέρωσης των υπηρεσιών τους. 

• Η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των κοινωνικών ιατρείων και η ενίσχυση του 

ρόλου τους ως δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε τοπικό επίπεδο. Στελέχωση τους 

με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό και χρηματοδότηση τους για την υλοποίηση 

προγραμμάτων πρόληψης σε θέματα υγείας. 

• Ο επαναπροσδιορισμός θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δομών ΚΑΠΗ. Ορισμός 

προδιαγραφών λειτουργίας τους (ιδιαίτερα των κυλικείων που λειτουργούν στο πλαίσιο των 

εντευκτηρίων) για ορθολογικότερη λειτουργία και παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στον 

εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Χρηματοδότηση των δομών ΚΑΠΗ, τα οποία μπορούν να 

μετεξελιχθούν σε χώρους που θα διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις ενεργούς γήρανσης.  

• Η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Από 

πρόγραμμα έχει εξελιχθεί σε βασική παρεχόμενη κοινωνική υπηρεσία, που απαιτεί ορισμό 

προδιαγραφών, ορίων παρέμβασης στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, αλλά και ασφάλειας 

των εργαζομένων.    

• Η διερεύνηση των αναγκών των ατόμων της τρίτης ηλικίας, με σκοπό τον 

επαναπροσδιορισμό και επανασχεδιασμό της πολιτικής για την τρίτη ηλικία, ώστε οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες και να 

ικανοποιούν τις προσδοκίες τους.    

• Η δημιουργία δικτύου κοινωνικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση και διαχείριση 

σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων όπως η ανεργία, η φτώχεια και η έλλειψη στέγασης.  

• Η υποστήριξη των Συμβουλευτικών Σταθμών Άνοιας, έναν νέο θεσμό στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, ενίσχυσή τους με οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να 

σχεδιαστούν πολιτικές υποστήριξης, τόσο αυτών που νοσούν, όσο και των φροντιστών τους. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους για το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών του 

Δήμου Παύλου Μελά κρίνονται αρκετά επαρκείς. 

 

 

Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη 

Γενικά Στοιχεία 
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Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ82, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 72.223 κατοίκους, αυξημένος σε σχέση με το 2011 (70.110 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ83 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε 14,33% ή 4.584 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.70, η εγγεγραμμένη ανεργία 

αυξάνεται οριακά το 2020 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

Γράφημα 2.2.70 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.71, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ84). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που 

παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, το 2020 παρατηρείται μία αύξηση των νέων θέσεων πλήρους 

απασχόλησης έναντι των νέων θέσεων εκ περιτροπής και μερικής απασχόλησης, ενώ οι συνολικές 

νέες θέσεις εργασίας μειώνονται. Οι κλάδοι με τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας το 2020 είναι 

αυτοί του χονδρικού εμπορίου και των δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας. Αντίθετα, οι κλάδοι με 

τις περισσότερες χαμένες θέσεις εργασίας είναι αυτοί των υπηρεσιών εστίασης και εκπαίδευσης. 

 

 

 

 
82 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021. 
83 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
84 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021. 
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Γράφημα 2.2.71 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 1.001 

άτομα85, έναντι 1.035 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 579, αφορούν ανέργους, και οι 242, άτομα τα 

οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι 

ανήλθαν σε 113 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι, 

φοιτητές και φαντάροι σε 67 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Έλλειψη Υποδομών, την Ανεργία και την 

Οικονομική ανέχεια ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι 

και το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ανεργία και την 

Οικονομική Ανέχεια. 

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη το 2020 διέθετε συνολικά δέκα εφτά (17) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 

6.196 άτομα, αριθμός ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν 

σε 4.954 άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.72, λειτούργησαν: δύο (2) δομές 

 
85 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ένα Κέντρο Κοινότητας και ένα Γραφείο Απασχόλησης), μία (1) δομή 

Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (ένας Παιδικός / Βρεφικός Σταθμός), δέκα (10) δομές Τρίτης Ηλικίας 

(έξι Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και τέσσερις δομές Βοήθεια στο Σπίτι), δύο 

(2) δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο και ΤΕΒΑ), μία (1) δομή υγείας 

(Δημοτικό Ιατρείο) και μία (1) δομή αναπηρίας (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία Κ.Δ.Α.Π.μεΑ). 

Γράφημα 2.2.72 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Στο Γράφημα 2.2.73, παρουσιάζεται το ποσοστό των ωφελουμένων ανά τύπο κοινωνικής δομής. Οι 

δομές τρίτης ηλικίας έχουν τους περισσότερους ωφελούμενους (40,32%) και ακολουθούν οι δομές 

συμβουλευτικής (35,25%) με το Κέντρο Κοινότητας και το Γραφείο απασχόλησης, οι δομές 

αντιμετώπισης της φτώχειας (22,97%) και οι δομές Βρεφών και Νηπίων (0,66%). 
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Γράφημα 2.2.73 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Πυλαία Χορτιάτη (ΠΚΕ ΠΚΜ 

2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 945.902,00€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) για 

την χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινότητας (30.660,00€), του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 

(826.000,00€), του Κοινωνικού Παντοπωλείου (69.406,00€) και του Γραφείου Απασχόλησης 

(19.836,00€).  

Από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 331.325,70€, που χρηματοδότησαν το Κέντρο 

Κοινότητας (34.524,74€), του Παιδικού Σταθμού (32.183,00€), το Πρόγραμματ Βοήθεια στο Σπίτι 

(202.326,00€) και το Κοινωνικό Παντοπωλείο (32.292,00€). Τέλος, 9.012,00€ αντλήθηκαν από άλλες 

πηγές για την χρηματοδότηση του Παιδικού σταθμού (9.012,00€). 

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη ανά πηγή 

εμφανίζεται στο Γράφημα 2.2.74 παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, το 26% της χρηματοδότησης 

προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., το 73% προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου και ένα 1% από άλλες πηγές.   
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Γράφημα 2.2.74 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Δέλτα (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Σύμφωνα με την Προϊστάμενη του Τμήματος Παιδείας Φροντίδας και Οικογενειακής Στήριξης 

(Παιδικοί Σταθμοί), η χρηματοδότηση της δομής τους μειώθηκε λίγο σε σχέση με το 2019, ενώ 

παράλληλα μειώθηκε και το προσωπικό τους. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο των διοικητικών και 

οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου η χρηματοδότηση του συνόλου των κοινωνικών δομών του 

Δήμου μειώθηκε αισθτητά σε σύγκριση με το 2019, σε ποσοστό που ξεπερνά το 50%. 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι μειώθηκε η ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών τους ενώ παράλληλα μέρος του προσωπικού τέθηκε σε καθεστώς 

τηλεργασίας. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας ενημέρωνε ηλεκτρονικά όλους τους 

δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων.  

 

 

 

 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 171 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Πυλαίας- Χορτιάτη. 

Συγκεκριμένα προτάσσονται:  

• Η πρόσληψη προσωπικού για την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των 

ωφελουμένων. 

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής ευάλωτου πληθυσμού. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών που καλύπτουν κοινωνικό-οικονομικές ανάγκες 

ηλικιωμένων. 

• Η δημιουργία ή χρήση νέων υποδομών για στέγαση κοινωνικών υπηρεσιών για δημιουργική 

απασχόληση παιδιών. 

• Ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων που φιλοξενούν τα 

Κ.Α.Π.Η.. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των υπολοίπων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και ο εξοπλισμός 

αυτών κρίνονται επαρκείς. 

 

Δήμος Χαλκηδόνος 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ86, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 29.951 κατοίκους, αρκετά μειωμένος σε σχέση με το 2011 (33.673 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ87 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε 23,59% ή 3.102 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.75, η εγγεγραμμένη ανεργία 

αυξάνεται αρκετά το 2020 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

 

 

 

 
86 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
87 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Γράφημα 2.2.75 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Χαλκηδόνος (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.76, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Χαλκηδόνος το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ88). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που 

παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, το 2020 παρατηρείται μία αύξηση των νέων θέσεων πλήρους 

απασχόλησης έναντι των νέων θέσεων εκ περιτροπής και μερικής απασχόλησης. Συνολικά οι νέες 

θέσεις εργασίας αυξάνονται στον Δήμο το 2020 και οι κλάδοι με τις περισσότερες νέες θέσεις είναι 

αυτοί του της δημόσιας διοίκησης, του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου. 

Γράφημα 2.2.76 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Χαλκηδόνος (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

  

 
88 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021. 
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Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 760 

άτομα89, έναντι 868 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 454, αφορούν ανέργους, και οι 183, άτομα τα 

οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι 

ανήλθαν σε 88 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι, 

φοιτητές και φαντάροι σε 35 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει κατά σειρά την Ερήμωση, την Ανεργία και την 

Έλλειψη Υποδομών ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι 

το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Οικονομική Ανέχεια και τον 

Κοινωνικό Αποκλεισμό. 

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος το 2020 διέθετε συνολικά είκοσι (20) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 4.881 άτομα, αριθμός 

ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 2.992 άτομα).  

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 2.2.77, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), τέσσερις (4) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

(Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί), εφτά (7) δομές Τρίτης Ηλικίας (έξι Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και μία δομή του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι), και εφτά (7) δομές 

αντιμετώπισης της Φτώχειας (τρία Κοινωνικά Παντοπωλεία, ένα κοινωνικό Φαρμακείο και τρία 

ΤΕΒΑ). 

 

 

 

 

 
89 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Γράφημα 2.2.77 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Χαλκηδόνος (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Σύμφωνα με το Γράφημα 2.2.78, οι δομές αντιμετώπισης της φτώχειας έχουν τους περισσότερους 

ωφελούμενους (48,22%) και ακολουθούν το Κέντρο κοινότητας ως δομή συμβουλευτικής 

υποστήριξης (30%), οι δομές τρίτης ηλικίας (16,38%) και οι δομές Βρεφών και Νηπίων (5,39%). 

Γράφημα 2.2.78 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Χαλκηδόνος (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2019, αντλήθηκαν 37.924,28€ από 

Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου), που 

χρηματοδότησαν το Κέντρο Κοινότητας (3.134,64€),  το Κοινωνικό Παντοπωλείο (31.654,13€) και τα 

ΤΕΒΑ (3.135,51€). Από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 310.528,70€, που χρηματοδότησαν το Κέντρο 

Κοινότητας  (132.134,16€), το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι  (50.123,00€), το κοινωνικό 

Παντοπωλείο (64.974,69€), το Κοινωνικό Φαρμακείο (31.642,23€) και το ΤΕΒΑ (31.654,21€). Από 

άλλες πηγές αντλήθηκαν 140.664,90€ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση του 

Κέντρου Κοινότητας (131.344,2), του Κοινωνικού Παντοπωλείου (4.674,64€) και του Κοινωνικού 

Φαρμακείου (4.646,13). 

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου ανά πηγή εμφανίζεται στο 

Γράφημα 2.2.79  παρακάτω, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η χρηματοδότηση των δομών παιδιών 

και νηπίων. Συγκεκριμένα, το 2020, το 63% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., 29% προέρχεται από τον προϋπολογισμό του 

Δήμου και 8% από άλλες πηγές. 

Γράφημα 2.2.79 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Χαλκηδόνος (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής του Δήμου  η χρηματοδότηση του συνόλου των 

δομών αυξήθηκε σε σχέση με το 2019, ενώ παράλληλα φαίνεται να μειώνεται και το προσωπικό 

που εργάζεται στις κοινωνικές δομές.  
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Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους παρέμεινε αμετάβλητη και μέρος του προσωπικού τέθηκε σε 

καθεστώς τηλεργασίας. Παράλληλα, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν έγινε με 

ηλεκτρονικό τρόπο ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι ωφελούμενοι του τετραπλασιάστηκαν σε σχέση 

με το 2019 (2020: 2.031, 2019:627). 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Χαλκηδόνος. 

Σύμφωνα με την τον αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής και το Κέντρο Κοινότητας υπάρχει η ανάγκη: 

• Πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού. 

• Δημιουργίας νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ και ηλικιωμένους. 

• Ανάγκη οργανωτικών αλλαγών. 

• Δημιουργία ή χρήση νέων υποδομών για στέγαση νέων υπηρεσιών. 

Σε ότι αφορά το Κέντρο Κοινότητας, θεωρείται αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού των παρακάτω 

θέσεων προς την κατεύθυνση της καλύτερης ποιότητας εξυπηρέτησης των ωφελούμενών του: 

• Τρεις (3) θέσεις διοικητικού προσωπικού. 

• Μία (1) θέση κοινωνιολόγου. 

• Μία (1) θέση αεροθεραπευτή.  

• Δύο (2) θέσεις άλλων ειδικοτήτων. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις για το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου κρίνονται 

επαρκείς, ωστόσο, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας κρίνουν τον εξοπλισμό τους ως ανεπαρκή. 
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Δήμος Ωραιοκάστρου 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ90, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 40.144 κατοίκους, αυξημένος σε σχέση με το 2011 (38.317 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ91 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε 21,67% ή 3.549 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.80, η εγγεγραμμένη ανεργία 

αυξάνεται και το 2020 με ρυθμό αντίστοιχο όπως και των προηγούμενων δύο ετών. 

Γράφημα 2.2.80 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Ωραιοκάστρου (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.81, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Ωραιοκάστρου το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ92). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που 

παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, το 2020 παρατηρείται μία αύξηση των νέων θέσεων πλήρους 

απασχόλησης έναντι των νέων θέσεων εκ περιτροπής και μερικής απασχόλησης. Συνολικά οι νέες 

θέσεις εργασίας μειώνονται στον Δήμο το 2020 και οι κλάδοι με τις περισσότερες νέες θέσεις είναι 

αυτοί του χονδρικού εμπορίου, των καταλυμάτων και του λιανικού εμπορίου. 

 

 

 
90 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021. 
91 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο. 
92 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021. 
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Γράφημα 2.2.81 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Ωραιοκάστρου (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 1.054 

άτομα93, έναντι 1.122 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 630, αφορούν ανέργους, και οι 253, άτομα τα 

οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι 

ανήλθαν σε 103 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι, 

φοιτητές και φαντάροι σε 68 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Έλλειψη Υποδομών και την 

Εγκληματικότητα ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το 

2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ανεργία, τον Αναλφαβητισμό 

και την  Έλλειψη στέγης. Το 2020, ως σημαντικότερα ζητήματα πέραν της ανεργίας για τον Δήμο 

Ωραιοκάστρου καταδεικνύεται η έλλειψη υποδομών και η εγκληματικότητα έναντι του 

αναλφαβητισμού και της έλλειψης στέγης. 

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου το 2020 διέθετε συνολικά είκοσι τέσσερις (24) δομές, οι οποίες 

εξυπηρέτησαν συνολικά 6.005 άτομα, αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με το 2019 (όπου οι 

 
93 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 3.517 άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.82, 

λειτούργησαν: μία (1) δομή Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), εφτά (7) δομές 

Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (εφτά Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί), δώδεκα (12) δομές Τρίτης 

Ηλικίας (εννέα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η., και τρεις δομές του 

προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι), δύο (2) δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και ένα Κοινωνικό Φαρμακείο) και μία δομή (1) Υγείας (Δημοτικό Ιατρείο). 

Γράφημα 2.2.82 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Ωραιοκάστρου (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.83, παρουσιάζεται το ποσοστό των ωφελούμενών ανά τύπο κοινωνικής δομής. Το 

2020 το Δημοτικό Ιατρείο είχε τους περισσότερους ωφελούμενους (49,96%) και ακολουθούν οι 

δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας (20,23%), το Κέντρο Κοινότητας (19,98%) ως δομή 

συμβουλευτικής υποστήριξης, οι δομές τρίτης ηλικίας (6,36%) και οι δομές  Βρεφών και Νηπίων 

(3,46%). 
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Γράφημα 2.2. 83 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Ωραιοκάστρου (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, αντλήθηκαν 30.000,00€ από Αμιγώς 

Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) για την 

χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινότητας. Από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 414.234,20€, 

που χρηματοδότησαν τους παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς. Από άλλες πηγές αντλήθηκαν 

22.651,39€ για την χρηματοδότηση των παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών. 

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Ωραιοκάστρου ανά πηγή 

εμφανίζεται στο Γράφημα 2.2.84. Συγκεκριμένα, το 2020, το 89% της χρηματοδότησης προέρχεται 

από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 5% προέρχεται από άλλες πηγές 

και το 6% από τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Θα πρέπει να αναφέρουμε δεν καταγράφηκαν 

στοιχεία χρηματοδότησης των δομών Τρίτης Ηλικίας και Αντιμετώπισης της Φτώχειας. 

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής η συνολική χρηματοδότηση των κοινωνικών 

δομών του Δήμου παρέμεινε σταθερή και επιπλέον αμετάβλητος παρέμεινε και ο αριθμός του 

προσωπικού τους. 
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Γράφημα 2.2.84 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Ωραιοκάστρου (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους παρέμεινε αμετάβλητη ενώ μέρος του προσωπικού τέθηκε σε 

καθεστώς τηλεργασίας. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 236 των 

ωφελούμενων του (~20%) για την διεκπεραίωση αιτήσεων προς ΟΠΕΚΑ (ΕΕΕ, επίδομα στέγασής, 

επίδομα γέννησης, αναπηρικά επιδόματα κ.α.).  

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Ωραιοκάστρου. 

Σύμφωνα με την τον αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής, την υπεύθυνη του Κέντρου Κοινότητας και 

την προϊσταμένη του τμήματος προσχολικής αγωγής, υπάρχει ανάγκη: 

• Πρόσληψης επιπλέον προσωπικού. 
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• Δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής ευάλωτου πληθυσμού. 

• Διασύνδεσης των υπηρεσιών με τον ΟΑΕΔ και την Κεντρική Διοίκηση. 

• Δημιουργίας νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ και ηλικιωμένους. 

• Οργανωτικών αλλαγών. 

• Δημιουργίας ή χρήσης νέων υποδομών για την στέγαση νέων υπηρεσιών. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού 

των παρακάτω ειδικοτήτων: 

• δύο (2) θέσεων διοικητικού προσωπικού, 

• μίας (1) θέσης κοινωνιολόγου, και, 

• μίας (1) θέσης ψυχολόγου. 

Τέλος,   οι υπεύθυνοι  του Κέντρου Κοινότητας κρίνουν την κτιριακή τους εγκατάσταση ως ανεπαρκή.
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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 σαράντα δύο (42) δομές οι οποίες 

είχαν 4.632 ωφελούμενους, αριθμός μειωμένος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (7.241). 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 2.089 ωφελούμενους, τα ΚΑΠΗ, με σύνολο 1.041 ωφελούμενους, και, 

το πρόγραμμα ΤΕΒΑ με 480 ωφελούμενους. 

 

Κατηγορίες Δομών ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 

  Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι Δομές Ωφελ/νοι 

Κέντρο Κοινότητας 1 1029 1 1060 2 2089 

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 5 245 5 212 10 457 

Βοήθεια στο Σπίτι 10 601 6 440 16 1041 

ΚΗΦΗ     1 50 1 50 

ΚΔΑΠ     4 37 4 37 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 2 21     2 21 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 0 0 1 200 1 200 

Κοινωνικό Συσσίτιο 0 0 1 220 1 220 

ΤΕΒΑ 1 480     1 480 

Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης     4 37 4 37 

ΣΥΝΟΛΑ 19 2376 23 2256 42 4632 

Πίνακας 2.6 Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Κιλκίς (Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 2020) 
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Δήμος Κιλκίς 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ94, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 45.489 κατοίκους, μειωμένος κατά 12.4% σε σχέση με το 2011 (51.926 

κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ95 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε 24,52% ή 4.840 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.85, η εγγεγραμμένη ανεργία 

αυξάνεται οριακά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

Γράφημα 2.2.85 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Κιλκίς (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 

Στο Γράφημα 2.2.86, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Κιλκίς το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ96). Παρά την αύξηση των νέων θέσεων εργασίας (πλήρους 

και μερικής απασχόλησης), παρατηρούμε ότι η ανεργία αυξήθηκε. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας 

στον Δήμο το 2020 αφορούν τους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων, παραγωγής προϊόντος 

καπνού και των υπηρεσιών εστίασης. 

 

 
94 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021. 
95 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο. 
96 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021. 
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Γράφημα 2.2.86 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Κιλκίς (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 1.933 

άτομα97, έναντι 1.967 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 1.114, αφορούν ανέργους, και οι 473, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 227 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 119 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Έλλειψη Υποδομών, την Οικονομική Ανέχεια 

και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. 

Σημειώνεται ότι το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ανεργία, την 

Ερήμωση και την Οικονομική Ανέχεια.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Κιλκίς το 2020 διέθετε συνολικά δέκα εννέα (19) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 2.233 

άτομα, αριθμός οριακά αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 2.233 

 
97 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 186 

άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.87, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), πέντε (5) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

(πέντε Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί), δέκα (10) δομές Τρίτης Ηλικίας (δέκα δομές Βοήθεια στο 

Σπίτι), δύο (2) δομές Αναπηρίας (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-

ΜΕΑ) και μία (1) δομή αντιμετώπισης της Φτώχειας (πρόγραμμα ΤΕΒΑ). 

Γράφημα 2.2.87 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Κιλκίς (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Το 2020 παρατηρούμε ότι μειώθηκαν περίπου κατά 30% οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας 

(1.029 ωφελούμενοι το 2020 έναντι 1.500 το 2019). Με βαση το Γράφημα 2.2.88, οι ωφελούμενοι 

του Κέντρου Κοινότητας έχουν τους περισσότερους ωφελούμενους (43,31%) και ακολουθούν οι 

δομές Τρίτης Ηλικίας (25,29%), οι δομές αντιμετώπισης της φτώχειας (20,20%), οι δομές Βρεφών 

και Νηπίων (10,31%) και οι δομές αναπηρίας (0,88%).  
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Γράφημα 2.2.88 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Κιλκίς (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 1.200.000,00€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν την λειτουργία Βρεφικών/Παιδικών Σταθμών. Από πόρους ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 

10.000,00€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας. Τέλος, από άλλες πηγές 

αντλήθηκαν 684.710,90€ για την χρηματοδότησης των δομών Βοήθεια στο Σπίτι. Το ποσοστό 

χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Κιλκίς ανά πηγή εμφανίζεται στο Γράφημα 

2.2.89 παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, μόνον το 0,53% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 63,33% προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου και 36,14% προέρχεται από άλλες πηγές. 

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου η χρηματοδότηση των δομών το 

2020 παρέμεινε σταθερή ενώ αμετάβλητο παρέμεινε και το προσωπικό των δομών κοινωνικής 

ένταξης του Δήμου. 
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Γράφημα 2.2.89 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Κιλκίς(ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Το έτος 2020, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν ανεστάλη ή λειτούργησε ηλεκτρονικά 

λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ κάποιες από τις 

υπηρεσίες παρέχονταν ήδη ηλεκτρονικά. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παρά την αύξηση των 

ωφελούμενων εν μέσω πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν ότι δεν 

μειώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονταν. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Κιλκίς. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών.  

• Η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με την Κεντρική Διοίκηση και τον ΟΑΕΔ. 
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• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ, που θα στοχεύουν στην εξάλειψη του Κοινωνικού 

Αποκλεισμού και στην ενεργοποίηση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, όπως 

αυτόνομες ή ημιαυτόνομες στέγες διαμονής, δημιουργία ΚοιΣΠΕ. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ηλικιωμένους όπως Κ.Η.Φ.Η.. 

• Η δημιουργία νέων δομών για στέγαση των πολιτών καθώς και στέγαση κακοποιημένων 

γυναικών. 

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το σύνολο των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Δήμος Παιονίας 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ98, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 25.159 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (28.493 κατοίκους). 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ99 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό των 

ανέργων ανήλθε σε 27,78% ή 2.733 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.90, η εγγεγραμμένη ανεργία 

αυξάνεται οριακά το 2020 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

Γράφημα 2.2.90 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Παιονίας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
98 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
99 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Στο Γράφημα 2.2.91, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Παιονίας το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ100). Παρατηρούμε την αύξηση των νέων θέσεων εργασίας 

πλήρους απασχόλησης έναντι της μερικής και εκ περιτροπής εργασίας, με το σύνολο των νέων 

θέσεων να αυξάνεται οριακά το 2020. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Παιονίας το 

2020 αφορούν την βιομηχανία τροφίμων ενώ η μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας 

παρατηρείται στο χονδρικό εμπόριο. 

Γράφημα 2.2.91 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Παιονίας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 1.175 

άτομα101, έναντι 1.232 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 657, αφορούν ανέργους, και οι 283, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 167 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 68 άτομα.  

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και τον 

Αναλφαβητισμό ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το 

 
100 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
101 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ανεργία, τον Αναλφαβητισμό 

του πληθυσμού και την Έλλειψη Υποδομών.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος το 2020 διέθετε συνολικά είκοσι τρεις (23) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 2.256 άτομα, 

αριθμός μειωμένος περίπου κατά 50% σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 

5.058 άτομα). Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην έρευνα πεδίου του 2020 δεν καταγράφηκαν 

δομές Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων των οποίων οι ωφελούμενοι το 2019 ανέρχονταν 

σε 2.300. Με βάση το Γράφημα 2.2.92, λειτούργησαν: μία (1) δομή Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

(Κέντρο Κοινότητας), εννέα (9) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (πέντε Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί 

Σταθμοί και τέσσερις Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), έντεκα (11) δομές Τρίτης 

Ηλικίας (έξι δομές Βοήθεια στο Σπίτι, τέσσερις δομές Δημιουργικής Απασχόλησης και ένα Κέντρο 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κ.Η.Φ.Η.) και δύο (2) δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, ένα Κοινωνικό Συσσίτιο). 

Το 2020 παρατηρούμε μικρή αύξηση τόσο στους ωφελούμενους του Κέντρου Κοινότητας (1.060 

ωφελούμενοι το 2020 έναντι 879 το 2019) όσο και στους ωφελούμενους του προγράμματος 

Βοήθεια στο Σπίτι (440 ωφελούμενοι το 2020 έναντι 234 το 2019).  

Γράφημα 2.2.92 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Παιονίας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο Γράφημα 2.2.93, οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας 

αποτελούν το 47% του συνόλου και ακολουθούν οι δομές Τρίτης Ηλικίας (23,36%), οι δομές 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας (18,62%) και οι δομές Βρεφών και Νηπίων (11,04%). 

Γράφημα 2.2.93 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Παιονίας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 926.000,00€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών (800.000,00€), το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο (80.000,00€) και το Κοινωνικό Συσσίτιο (46.000,00€).  

Από πόρους ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 996.485,40€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου 

Κοινότητας (65.000,00€) των παιδικών σταθμών (258.173,00€), και το Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών (49.210,00€). Τέλος, από άλλες πηγές αντλήθηκαν 743.344,00€ για την 

χρηματοδότηση των δομών Βοήθεια στο Σπίτι (624.102,60) και το Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών (119.240,60).  
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Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου ανά πηγή εμφανίζεται στο 

Γράφημα 2.2.94 παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, 37,38% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 34,74% προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου και 27,88% προέρχεται από άλλες πηγές. 

Γράφημα 2.2.94 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Παιονίας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Σύμφωνα με την προϊσταμένη του Τμήματος Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας 

Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης του Δήμου, η χρηματοδότηση των δομών το 2020 

παρέμεινε σταθερή ενώ παρέμεινε αμετάβλητο και το προσωπικό των δομών κοινωνικής ένταξης 

του Δήμου σε σχέση με το 2019.  

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι παράλληλα με την 

αύξηση των ωφελούμενων τους σε σχέση με το 2019, μειώθηκε και η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών τους. 

Ειδικότερα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 278 

ωφελούμενους (26,62% του συνόλου) για συμβουλευτική υποστήριξη, ενημέρωση για 

προγράμματα κοινωνικής ένταξης και παροχή πληροφοριών σχετικά με τον COVID-19. 
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Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Παιονίας. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

• Η δημιουργία/χρήση νέων υποδομών για στέγαση υπηρεσιών με καλύτερη πρόσβαση για 

ΑμεΑ και ηλικιωμένους. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν επιτακτική την πρόσληψη προσωπικού των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

• δύο (2) θέσεων διοικητικού προσωπικού, 

• δύο (2) θέσεων κοινωνικών λειτουργών, και 

• δύο (2) θέσεων άλλων ειδικοτήτων. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το σύνολο των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας. Αντίθετα σύμφωνα με την προϊσταμένη του Τμήματος 

Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας 

Αλληλεγγύης, η οποία έχει υπό την εποπτεία της τους Δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς 

σταθμούς του Δήμου, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των τελευταίων κρίνονται 

ανεπαρκείς. 
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2.2.4. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, στο σύνολο των τεσσάρων (4) δήμων λειτούργησαν συνολικά  

ογδόντα τρεις (83) δομές, οι οποίες είχαν 13.382 ωφελούμενους, ποσοστό μείωσης 9% σε σύγκριση 

με το 2019 (14.743). Στον  πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ωφελούμενοι ανά 

Δήμο και τύπο δομής.  Το μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων εμφανίζουν τρεις (3) τύποι δομών: 

α) τα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία εξυπηρέτησαν συνολικά για το 2020, 5.175 πολίτες (1.095 το 

Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας, 769 του Δήμου Έδεσσας, 2.552 του Δήμους Πέλλας και 

759 του Δήμου Σκύδρας),  

β)  τα ΚΑΠΗ που εξυπηρέτησαν συνολικά 5.213 πολίτες (400 τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αλμωπίας, 2.513 

του Δήμου Έδεσσας, 2.000 του Δήμου Πέλλας και 300 του Δήμου Σκύδρας), και, 

γ) τα Προγράμματα ΤΕΒΑ εξυπηρέτησαν 1.438 πολίτες (938 τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αλμωπίας και 500 

του Δήμου Σκύδρας). 

Κατηγορίες Δομών 
 ΔΗΜΟΣ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ 
ΠΕΛΛΑΣ 

  Δομές Οφελ/νοι Δομές Οφελ/νοι Δομές Οφελ/νοι Δομές Οφελ/νοι Δομές Οφελ/νοι 

Κέντρο Κοινότητας 1 1095 1 769 1 2552 1 759 4 5175 

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 9 207 6 154 18 385 6 189 39 935 

Βοήθεια στο Σπίτι   1 0 10 613 4 250 15 863 

ΚΑΠΗ 1 400 1 2513 10 2000 1 300 13 5213 

ΚΔΑΠ 2 77 5 ΔΚ102   1 84 8 161 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 1 22   1 25   2 47 

TEBA 1 938     1 500 2 1438 

ΣΥΝΟΛΑ 15 2739 14 3436 40 5575 14 2082 83 13382 

Πίνακας 2.7 Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Πέλλας (Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 2020) 

 

 

 

 

 

 

 
102 ΔΚ: Μη καταγραφή αριθμού ωφελουμένων. 
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Δήμος Αλμωπίας 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ103, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 24.924 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (27.556 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ104 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 22,83% ή 2.330 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.95, η εγγεγραμμένη 

ανεργία αυξάνεται το 2020 μετά από μια περίοδο σταθερότητας των δύο προηγούμενων ετών. 

 

Γράφημα 2.2.95 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Αλμωπίας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 

Στο Γράφημα 2.2.96, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για τον 

Δήμο Αλμωπίας το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ105). Παρατηρούμε για το 2020 μια μείωση των νέων 

θέσεων εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης αλλά και μείωση των συνολικών νέων 

θέσεων εργασίας, που ενδεχομένως τροφοδοτεί την αύξηση του επιπέδου ανεργίας. Οι 

περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Αλμωπίας το 2020 αφορούν τους κλάδους δημόσιας 

διοίκησης, δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας και λιανικού εμπορίου. 

 
103 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
104 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
105 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Γράφημα 2.2.96 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Αλμωπίας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 1.998 

άτομα106, έναντι 1.830 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 611, αφορούν ανέργους, και οι 421, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 849 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 117 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Έλλειψη Υποδομών και την 

Οικονομική Ανέχεια ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι 

το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ανεργία και την Οικονομική 

Ανέχεια και την Ερήμωση.  

 

 

 

 

 
106 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Αλμωπίας το 2020 διέθετε συνολικά δέκα πέντε (15) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 2.739 

άτομα, αριθμός ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 

1.696 άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.97, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), έντεκα (11) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

(εννέα Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), μία 

(1) δομή Τρίτης Ηλικίας (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η.), μία (1) δομή 

Αναπηρίας (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) και μία (1) δομή 

αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα πρόγραμμα ΤΕΒΑ). 

Γράφημα 2.2.97 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Αλμωπίας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Το 2020 παρατηρούμε ότι σχεδόν διπλασιάστηκαν οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας (1.095 

ωφελούμενοι το 2020 έναντι 545 το 2019). Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο 

Γράφημα 2.2.98, του Κέντρου Κοινότητας, ανέρχονται σε 39,98% και ακολουθούν οι δομές 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας (34,25%), οι δομές Τρίτης ηλικίας (14,60%), οι δομές Βρεφών και 

Νηπίων (10,37%) και οι δομές αναπηρίας (0,8%). 
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Γράφημα 2.2.98 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Αλμωπίας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 498.567,90€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών (495.087,90€) και την λειτουργία των 

Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (3.480,00€). Από πόρους ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 

400.775,60€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (33.660,00€) των 

παιδικών σταθμών (195.935,60€), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (61.180,00€) και 

το (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (110.000,00€). Τέλος, από 

άλλες πηγές αντλήθηκαν 69.825,00€ για την συμπλήρωση της χρηματοδότησης των Δημοτικών 

Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(61.180,00€).  

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου ανά πηγή εμφανίζεται στο 

Γράφημα 2.2.99 παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, το 41% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 52% προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου και 7% προέρχεται από άλλες πηγές. 
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Σύμφωνα με την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής 

Προστασίας-Αλληλεγγύης» του Δήμου, η χρηματοδότηση των δομών το 2020 παρέμεινε σταθερή 

ενώ το προσωπικό των δομών κοινωνικής ένταξης του Δήμου παρέμεινε αμετάβλητο. 

Γράφημα 2.2.99 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Αλμωπίας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι παράλληλα με την 

αύξηση των ωφελούμενων τους σε σχέση με το 2019, μειώθηκε και η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών τους. 

Ειδικότερα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά, και  το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 329 ωφελούμενους 

(30% του συνόλου) για την διεκπεραίωση αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Αλμωπίας. 

Συγκεκριμένα προτείνεται η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του. Ειδικότερα, η αναπληρώτρια προϊσταμένη της 
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Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης» προτάσσει την ανάγκη για 

πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού, όπως κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, 

φυσικοθεραπευτών και νοσηλευτών. 

Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία Κέντρων Ολοκληρωμένης Φροντίδας για ΑμεΑ, και υπηρεσιών 

για ηλικιωμένου όπως Κ.Α.Π.Η., Κέντρα Ημερήσιας  Φροντίδας Ηλικιωμένων και ένταξη στο 

πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν επιτακτική την πρόσληψη προσωπικού των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

• Μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού, και, 

• Μίας (1) θέσης ψυχολόγου. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το σύνολο των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας. 

 

Δήμος Έδεσσας 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ107, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 28.636 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (28.814 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ108 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 22,83% ή 2.645 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.100, το έτος 2020, η 

εγγεγραμμένη ανεργία, έχοντας μειωθεί το 2019 κατά δύο μονάδες, επανέρχεται στα επίπεδα του 

2018. 

Γράφημα 2.2.100 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Έδεσσας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 
107 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
108 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Στο Γράφημα 2.2.101, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Έδεσσας το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ109). Παρατηρούμε το 2020 μια σφοδρή μείωση των 

θέσεων εργασίας όλων των μορφών απασχόλησης γεγονός που ενδεχομένως τροφοδότησε την 

αύξηση του επιπέδου ανεργίας. Η μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας το 2020 αφορά τον κλάδο 

δραστηριοτήτων απασχόλησης. 

Γράφημα 2.2.101 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Έδεσσας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
109 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 826 

άτομα110, έναντι 775 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 358, αφορούν ανέργους, και οι 206, άτομα τα 

οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι 

ανήλθαν σε 234 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι, 

φοιτητές και φαντάροι σε 28 άτομα.  

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Έλλειψη Υποδομών και την 

Οικονομική Ανέχεια ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι 

το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα τα ίδια προβλήματα.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Έδεσσας το 2020 διέθετε συνολικά δέκα τέσσερις (14) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 3.436 

άτομα, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 3.033 άτομα). 

Με βάση το Γράφημα 2.2.102, λειτούργησαν: μία (1) δομή Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο 

Κοινότητας), έντεκα (11) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (έξι Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 

και πέντε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) και δύο (2) δομές Τρίτης Ηλικίας (ένα Κέντρο 

Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και μια δομή του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι). 

Γράφημα 2.2. 102 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Έδεσσας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

 
110 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 650.000,00€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 

257.618,00€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (33.696,00€) και των 

παιδικών σταθμών (223.922,00). Τέλος, από άλλες πηγές αντλήθηκαν 24.304,00€ για την 

συμπλήρωση της χρηματοδότησης των Δημοτικών Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών 

(19.534,00€) και των Κ.Α.Π.Η. (4.770,00€).  

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου ανά πηγή εμφανίζεται στο 

Γράφημα 2.2.103 παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, το 28% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 70% προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου και 2% προέρχεται από άλλες πηγές. 

Γράφημα 2.2.103 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Έδεσσας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 

Αλληλεγγύης «ΕΥ ΖΗΝ» του Δήμου, η οποία έχει υπό την εποπτεία της, τις δομές Τρίτης ηλικίας και 

τις δομές Βρεφών και Νηπίων,  η χρηματοδότηση των δομών το 2020 παρέμεινε σταθερή ενώ το 

προσωπικό των δομών κοινωνικής ένταξης του Δήμου μειώθηκε. Αντίθετα, η χρηματοδότηση του 

Κέντρου Κοινότητας παρέμεινε σταθερή το 2020 και αμετάβλητος ο αριθμός του προσωπικού του. 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 
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Το έτος 2020, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν ανεστάλη ή λειτούργησε ηλεκτρονικά 

λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ κάποιες από τις 

υπηρεσίες παρέχονταν κατόπιν ραντεβού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι υπεύθυνοι του 

Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν ότι δεν μειώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονταν παρά 

την αύξηση των ωφελούμενων εν μέσω πανδημίας. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Έδεσσας. 

Συγκεκριμένα προτείνονται η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του και η δημιουργία/χρήση νέων υποδομών για 

στέγαση υπηρεσιών. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν επιτακτική την πρόσληψη προσωπικού των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

• μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού, 

• μίας (1) θέση κοινωνιολόγων, και, 

• μίας (1) θέσης εργοθεραπευτών. 

Αντίστοιχα, οι υπεύθυνοι του τμήματος Πρόνοιας του Δήμου θεωρεί αναγκαία την πρόσληψη 

προσωπικού των παρακάτω ειδικοτήτων: 

• δύο (2) θέσεων διοικητικού προσωπικού, 

• μίας (1) θέση κοινωνιολόγων, και, 

• μίας (1) θέσης εργοθεραπευτών. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το σύνολο των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας. 
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Δήμος Πέλλας 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ111, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 56.918 κατοίκους, σημαντικά μειωμένος σε σχέση με το 2011 (63.122 

κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ112 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 27,65% ή 6.948 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.104, η εγγεγραμμένη 

ανεργία αυξάνεται σημαντικά το 2020 μετά από μια περίοδο σταθερότητας των προηγούμενων 

ετών. 

Γράφημα 2.2.104 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Πέλλας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.105, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Πέλλας το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ113). Παρατηρούμε το 2020 μια μείωση των νέων 

θέσεων εργασίας μερικής εργασίας έναντι αύξησης των νέων θέσεων εργασίας πλήρους και εκ 

περιτροπής απασχόλησης. Ως συνέπεια οι συνολικές νέες θέσεις εργασίας του Δήμου αυξάνονται 

καθ’ όλη την διάρκεια των ετών 2018 έως 2020. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο 

Πέλλας το 2020 αφορούν τους κλάδους του χονδρικού εμπορίου, της δημόσιας διοίκησης και του 

 
111 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
112 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
113 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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λιανικού εμπορίου, ενώ παρατηρούμε μείωση θέσεων εργασίας σε παραγωγικούς κλάδους της 

οικονομίας όπως ποτοποιία, και παραγωγή προϊόντων καπνού. 

Γράφημα 2.2.105 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Πέλλας  (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 3.758 

άτομα114, έναντι 4.053 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 1.393, αφορούν ανέργους, και οι, 1.081 

άτομα τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 1.105 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 179 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και τον 

Αναλφαβητισμό ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το 

2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ανεργία, την Έλλειψη Υποδομών 

και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό.  

 

 

 
114 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Πέλλας το 2020 διέθετε συνολικά σαράντα (40) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 5.575 

άτομα, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 8.405 άτομα). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην έρευνα πεδίου του 2020 δεν προσμετρώνται ως ωφελούμενοι 

δομών οι 3.000 ωφελούμενοι του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας. Με βάση το Γράφημα 2.2.106, 

λειτούργησαν: μία (1) δομή Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), δέκα οχτώ (18) 

δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (δέκα οχτώ Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί), είκοσι (20) δομές 

Τρίτης Ηλικίας (δέκα Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και δέκα δομές Βοήθεια 

στο Σπίτι) και μία (1) δομή Αναπηρίας (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). 

Γράφημα 2.2.106 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Πέλλας  (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Το 2020 παρατηρούμε ότι σχεδόν μειώθηκαν οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας (2.552 

ωφελούμενοι το 2020 έναντι 2.970 το 2019). Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο 

Γράφημα 2.2.107, οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας αποτελούν το 45,78% των συνολικά 

ωφελούμενων και αυτών των δομών Τρίτης ηλικίας, το 46,87%. Ακολουθούν οι δομές Βρεφών και 

Νηπίων (6,91%) και οι δομές αναπηρίας (0,45%). 
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Γράφημα 2.2.107 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Πέλλας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 1.506.920,00€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών (1.492.000,00€) και την λειτουργία των 

Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (14.920,00€). Από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 

602.963,00€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών (477.963,00€) και το 

(Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (125.000,00€). Τέλος, από 

άλλες πηγές αντλήθηκαν 17.491,00€ για την συμπλήρωση της χρηματοδότησης των Δημοτικών 

Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών και των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων.  

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου ανά πηγή εμφανίζεται στο 

Γράφημα 2.2.108 παρακάτω, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η χρηματοδότηση του Κέντρου 

Κοινότητας και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Συγκεκριμένα, το 2020, το 28% της 

χρηματοδότησης προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 71% 

προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου και 1% προέρχεται από άλλες πηγές. 
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Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου η χρηματοδότηση 

των δομών το 2020 παρέμεινε σταθερή ενώ το προσωπικό των δομών κοινωνικής ένταξης του 

Δήμου αυξήθηκε. Αντίστοιχα, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν μεγάλη αύξηση του 

προϋπολογισμού τους σε σχέση με το 2019. 

Γράφημα 2.2. 108 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Πέλλας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι με δεδομένη την 

αύξηση της χρηματοδότησης και την αύξηση των ωφελούμενων τους σε σχέση με το 2019, η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους παρέμεινε αμετάβλητη. 

Το έτος 2020, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν ανεστάλη ή λειτούργησε ηλεκτρονικά 

λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ κάποιες από τις 

υπηρεσίες παρέχονταν κατόπιν ραντεβού. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Πέλλας. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 
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• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

• Η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με την Κεντρική Διοίκηση και τον ΟΑΕΔ. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ. 

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν επιτακτική την πρόσληψη προσωπικού των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

• δύο (2) θέσεις διοικητικού προσωπικού, 

• δύο (2) θέσεις κοινωνικών λειτουργών και 

• μία (1) θέση ψυχολόγου. 

Το υπεύθυνοι του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας θεωρεί αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού 

των παρακάτω ειδικοτήτων: 

• μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού, 

• δύο (2) θέσεις κοινωνικών λειτουργών και 

• μία (1) θέση ψυχολόγου. 

Τέλος, οι δομές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη 

προσωπικού των παρακάτω ειδικοτήτων: 

• δύο (2) θέσεις διοικητικού προσωπικού, 

• δύο (2) θέσεις κοινωνικών λειτουργών, 

• δύο (2) θέσεις ψυχολόγου, 

• τρεις (3) θέσεις εργοθεραπευτών, και, 

• τρεις (3) θέσεις άλλων ειδικοτήτων. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το μεγαλύτερο 

μέρος των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Οι υπεύθυνοι του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας 

θεωρούν ως ανεπαρκή την κτιριακή εγκατάσταση  καθώς και τον εξοπλισμό τους, ενώ οι υπεύθυνοι 

του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι δηλώνουν ότι ο εξοπλισμός τους είναι ανεπαρκής. 
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Δήμος Σκύδρας 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ115, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 18.080 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (20.188 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ116 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 25,19% ή 1.974 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.109, η εγγεγραμμένη 

ανεργία στον δήμο Σκύδρας συνεχίζει να αυξάνει με σταθερό ρυθμό και το 2020. 

Γράφημα 2.2.109 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Σκύδρας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.101, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Σκύδρας το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ117). Παρατηρούμε το 2020 μια αύξηση των νέων 

θέσεων εργασίας πλήρους και μερικής εργασίας αλλά και αύξηση των συνολικών νέων θέσεων 

εργασίας. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο το 2020 αφορούν τους κλάδους της 

βιομηχανίας τροφίμων, των υπηρεσιών εστίασης και του λιανικού εμπορίου. 

 

 

 
115 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
116 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
117 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Γράφημα 2.2.110 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Σκύδρας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 891 

άτομα118, έναντι 1.013 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 356 αφορούν ανέργους, και οι 217 άτομα τα 

οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι 

ανήλθαν σε 266 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι, 

φοιτητές και φαντάροι σε 52 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Έλλειψη Υποδομών και την 

Οικονομική Ανέχεια ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι 

το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα τα ίδια προβλήματα.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Σκύδρας το 2020 διέθετε συνολικά δέκα τέσσερις (14) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 2.082 

άτομα, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 1.609 άτομα). 

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.111, λειτούργησαν: μία (1) δομή Συμβουλευτικής 

 
118 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), εφτά (7) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (έξι 

Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), πέντε (5) 

δομές Τρίτης Ηλικίας (ένα Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και τέσσερις δομές 

του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι), και μία (1) δομή Αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα 

πρόγραμμα ΤΕΒΑ). 

Γράφημα 2.2.111 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Σκύδρας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο Γράφημα 2.2.112, οι ωφελούμενοι του Κέντρου 

Κοινότητας, αποτελούν μονάχα το 36,46% του συνόλου (759 ωφελούμενους το 2020 έναντι 772 το 

2019). Και ακολουθούν οι δομές Τρίτης  Ηλικίας (34,55%), οι δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας 

(31,41%) και οι δομές Βρεφών και Νηπίων (17,15%). 

 

 

 

 

 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 215 

Γράφημα 2.2. 112 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Σκύδρας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 653.607,80€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών (535.000,00€), την λειτουργία των Κέντρων 

Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (61.727,16€) και τις δομές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 

(56.880,66€). Από τους πόρους ΕΣΠΑ  αντλήθηκαν 671.871,10€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία 

του Κέντρου Κοινότητας (56.160,00€) των παιδικών σταθμών (367.000,00€), τις δομές του 

προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (142.311,10€)  και το (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(106.400,00€). Τέλος, από άλλες πηγές αντλήθηκαν 4.617,00€ για την συμπλήρωση της 

χρηματοδότησης των Δημοτικών Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών και των Κέντρων Ανοιχτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων (61.180,00€).  

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Σκύδρας ανά πηγή εμφανίζεται στο 

Γράφημα 2.2.113 παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, το 51% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 49% προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου και ένα ελάχιστο ποσό από άλλες πηγές. 
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Σύμφωνα με την προϊσταμένη του αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου, η χρηματοδότηση των δομών το 2020 παρέμεινε σταθερή 

ενώ το προσωπικό των δομών κοινωνικής ένταξης του Δήμου αυξήθηκε. 

Γράφημα 2.2.113 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Σκύδρας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι σε σχέση με το 2019, η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους δεν μεταβλήθηκε. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 403 

ωφελούμενους (ή ποσοστό 53,1% του συνόλου) για την διεκπεραίωση αιτήσεων προνοιακών 

επιδομάτων. 

Επίσης, τα Κ.Α.Π.Η. παρείχαν ηλεκτρονικά την συνταγογράφηση φαρμάκων σε 140  ωφελούμενους 

του (46,66% των 300 συνολικά). 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Σκύδρας. 
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Συγκεκριμένα προτείνεται η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι του Κ.Α. Π.Η. θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη ενός φυσικοθεραπευτή 

ενώ οι βρεφονηπιακοί σταθμοί δηλώνουν την ανάγκη πρόσληψης μαγείρων και ενός 

βρεφονηπιοκόμου. 

Παράλληλα, σύμφωνα με την προϊσταμένη του αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου προτείνονται: 

• Η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με την Κεντρική Διοίκηση και τον ΟΑΕΔ. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ και ηλικιωμένους. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν επιτακτική την πρόσληψη προσωπικού των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

• μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού, και, 

• μίας (1) θέσης ψυχολόγου. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το μεγαλύτερο μέρς 

των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Σκύδρας. Αντίθετα οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας 

θεωρούν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις αλλά και τον εξοπλισμό τους ως ανεπαρκή για την 

απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών τους. 
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2.2.5. Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας 

 

Στην ΠΕ Πιερίας, σε σύνολο τριών (3) Δήμων, λειτούργησαν το 2019 τριάντα (30) δομές, οι οποίες 

εξυπηρέτησαν συνολικά 6.912 πολίτες, ποσοστό μείωσης 27,50% σε σχέση με το 2019 (9.534). 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 3.297 άτομα,  το πρόγραμμα ΤΕΒΑ με σύνολο 2.720 ωφελούμενους, 

και, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με 368 ωφελούμενους. 

 

 Κατηγορίες Δομών 
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΣ 

ΟΛΥΜΠΟΥ 
 ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ 

ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

  Δομές Οφελ/νοι Δομές Οφελ/νοι Δομές Οφελ/νοι Δομές Οφελ/νοι 

Κέντρο Κοινότητας 1 1200 1 1702 1 395 3 3297 

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 4 0 4 276 2 34 10 310 

Βοήθεια στο Σπίτι 3 ΔΚ119   3 368 6 368 

ΚΑΠΗ 3 ΔΚ121     3 0 

ΚΗΦΗ   1 15   1 15 

ΚΔΑΠ   1 30 3 122 4 152 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ   2 50   2 50 

TEBA   1 2720   1 2720 

ΣΥΝΟΛΑ 11 1200 10 4793 9 919 30 6912 

Πίνακας 2.8 Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Πιερίας (Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 2020) 

  

 

 

 
119 ΔΚ: Μη καταγραφή αριθμού ωφελουμένων. 
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Δήμος Δίου - Ολύμπου 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ120, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 23.984 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (25.668 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ121 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε πολύ υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε 24,06% ή 2.230 άτομα. Με βάση 

το Γράφημα 2.25.114, η εγγεγραμμένη ανεργία το 2020 αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση 

με τα δύο προηγούμενα έτη. 

Γράφημα 2.2. 114 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Διού Ολύμπου (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.115, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Δίου- Ολύμπου το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ122). Το 2020 παρατηρούμε την αύξηση των 

νέων θέσεων εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης έναντι των νέων θέσεων εκ περιτροπής 

εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, οι περισσότερες 

νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο το 2020 αφορούν δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, λιανικού 

εμπορίου καθώς και δραστηριοτήτων δημόσιας διοίκησης. 

 

 
120 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
121 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
122 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Γράφημα 2.2.115 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Διού Ολύμπου (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 1.343 

άτομα123, έναντι 1.230 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 534, αφορούν ανέργους, και οι 332, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 395 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 82 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, τον Σχολικό Εκφοβισμό και τον 

Κοινωνικό Αποκλεισμό ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται 

ότι το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ανεργία, την Έμφυλη/ 

ενδοοικογενειακή Βία και την Χρήση Ουσιών/ εξαρτήσεις.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

 
123 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Ο Δήμος Δίου - Ολύμπου το 2020 διέθετε συνολικά έντεκα (11) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 

1.200124 άτομα, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 3.586 

άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.116, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), τέσσερις (4) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

(τέσσερις Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί) και έξι (6) δομές Τρίτης Ηλικίας (τρεις δομές Βοήθεια 

στο Σπίτι και τρία Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η.). 

Γράφημα 2.2.116 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Δίου – Ολύμπου (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Το έτος 2020, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν ανεστάλη ή λειτούργησε ηλεκτρονικά 

λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ κάποιες από τις 

υπηρεσίες παρέχονταν κατόπιν ραντεβού. Επίσης, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν 

ότι δεν μειώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονταν. 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Δίου- Ολύμπου. 

 
124 Δεν καταγράφηκαν ωφελούμενοι σε άλλες κοινωνικές δομές του Δήμου πέραν του Κέντρου Κοινότητας. 
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Συγκεκριμένα από τους υπευθύνους του Κέντρου Κοινότητας προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού.  

• Η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με την Κεντρική Διοίκηση και τον ΟΑΕΔ. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ηλικιωμένους. 

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ και ηλικιωμένους. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν αναγκαία την επάνδρωση της δομής με δύο (2) 

θέσεις διοικητικού προσωπικού, ενώ δηλώνουν ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός 

τους κρίνονται επαρκείς. 

 

Δήμος Κατερίνης 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ125, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 82.971 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (85.851 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ126 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 16,69% ή 10.346 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.117, το έτος 2020, η 

εγγεγραμμένη ανεργία παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και 

οριακά αυξημένη σε σχέση με το έτος 2018. 

Γράφημα 2.2.117 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Κατερίνης (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 
125 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
126 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Στο Γράφημα 2.2.118, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Κατερίνης το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ127). Για το 2020 παρατηρούμε μια μείωση των 

συνολικών νέων θέσεων εργασίας καθώς και των νέων θέσεων μερικής και εκ περιτροπής εργασίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, οι περισσότερες νέες 

θέσεις εργασίας στον Δήμο Κατερίνης το 2020 αφορούν τους κλάδους του λιανικού και χονδρικού 

εμπορίου, ενώ όντας αναμενόμενο, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 η μεγαλύτερη 

μείωση θέσεων εργασίας σημειώθηκε στις υπηρεσίες εστίασης και διοργάνωσης εκδηλώσεων. 

Γράφημα 2.2.118 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Κατερίνης (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
127 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021. 
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Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 3.597 

άτομα128, έναντι 3.774 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 1.849, αφορούν ανέργους, και οι 842, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 697 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 209 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία και την Οικονομική Ανέχεια και την 

Έλλειψη Υποδομών ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι 

το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ανεργία και τον 

Αναλφαβητισμό.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Κατερίνης το 2020 διέθετε συνολικά δέκα (10) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 4.793 άτομα, 

αριθμός οριακά αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 4.720 άτομα). 

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 2.2.119, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), πέντε (5) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

(τέσσερις Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), 

μία (1) δομή Τρίτης Ηλικίας (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κ.Η.Φ.Η.), δύο (2) δομές 

Αναπηρίας (δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) και μία (1) 

δομή αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα πρόγραμμα ΤΕΒΑ). 

 

 

 

 

 
128 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Γράφημα 2.2.119 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Κατερίνης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο Γράφημα 2.2.120, οι ωφελούμενοι των δομών 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας (ΤΕΒΑ) αποτελούν το 56,75% των συνολικά ωφελούμενων και 

ακολουθούν οι δομές Συμβουλευτικής Υποστήριξης (35,51%), οι δομές Βρεφών και Νηπίων (6,38%) 

οι δομές Τρίτης ηλικίας (0,31%), και οι δομές αναπηρίας (1,04%). 

Γράφημα 2.2.120 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Κατερίνης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν από το ΕΣΠΑ 

πόροι ύψους 1.602.110,00€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας 

(187.124,70€) των παιδικών σταθμών (620.505,00€), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (315.557,21€), το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

(211.818,10€) και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (101.921,70€). Τέλος, από άλλες 

πηγές αντλήθηκαν 6.275,00€ για την συμπλήρωση της χρηματοδότησης των Δημοτικών 

Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών.  

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης, η 

χρηματοδότηση των δομών το 2020 υπέστη μικρή μείωση ενώ το προσωπικό των δομών κοινωνικής 

ένταξης του Δήμου παρέμεινε αμετάβλητο. Αντίθετα, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας 

αναφέρουν ότι η χρηματοδότηση της δομής τους αυξήθηκε σε σχέση με το 2019. 

 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το 2019. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 1.044 (ή  

61,13% του συνόλου) ωφελούμενους για την διεκπεραίωση αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Κατερίνης. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  
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• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ και συγκεκριμένα δημιουργία Κέντρου Ημέρας για 

Αυτισμό. 

• Η δημιουργία/χρήση νέων υποδομών για στέγαση υπηρεσιών όπως για την δημιουργία 

Υπνωτηρίου Αστέγων. 

• Ενίσχυση χρηματοδότησης, καθώς η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ δεν επαρκεί για την 

κάλυψη των αναγκών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

• Η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με την Κεντρική Διοίκηση και τον ΟΑΕΔ. 

Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν επιτακτική την πρόσληψη δύο θέσεων 

διοικητικού προσωπικού.  

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των κοινωνικών δομών του Δήμου Κατερίνης 

κρίνονται επαρκείς. 

 

 

Δήμος Πύδνας - Κολίνδρου 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ129, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 12.531 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (15.179 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ130 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 19,57% ή 1.045 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.121, η εγγεγραμμένη 

ανεργία σημειώνει σημαντική αύξηση το 2020 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

 

 

 

 

 

 

 
129 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
130 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Γράφημα 2.2. 121 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Πύδνας Κολίνδρου (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 

Στο Γράφημα 2.2.122, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Πύδνας Κολίνδρου το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ131). Παρά την αύξηση των νέων θέσεων 

εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης, παρατηρούμε ότι η εγγεγραμμένη ανεργία αυξάνεται. 

Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Πύδνας Κολίνδρου το 2020 αφορούν το λιανικό 

εμπόριο καθώς και την δημόσια διοίκηση. 

Γράφημα 2.2.122 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Πύδνας Κολίνδρου (ΕΙΕΑΔ 2018-

2020) 

 

 
131 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 664 

άτομα132, έναντι 533 ατόμων το 2019 εκ των οποίων 241 άνεργοι και 245 εργαζόμενοι.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Έλλειψη Υποδομών και την 

Ερήμωση ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το 2019, η 

έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ερήμωση, την Οικονομική Ανέχεια και 

την Έλλειψη Υποδομών. 

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Πύδνας Κολίνδρου το 2020 διέθετε συνολικά εννέα (9) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 

919133 άτομα, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 1.678 

άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.123, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), πέντε (5) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

(δύο Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και τρία Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), τρεις 

(3) δομές Τρίτης Ηλικίας (τρεις δομές Βοήθεια στο Σπίτι). 

Γράφημα 2.2.123 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Πύδνας Κολίνδρου (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 
132 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
133 Στην Έρευνα Πεδίου του 2020 δεν καταγράφηκαν οι δομές και οι ωφελούμενοι των Κέντρων Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων. 
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Γράφημα 2.2.124 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Πύδνας- Κολίνδρου (ΠΚΕ ΠΚΜ 

2020) 

 

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται στο ανώτερο Γράφημα 2.2.124 οι ωφελούμενοι του Κέντρου 

Κοινότητας, ανέρχονται σε ~42,98% και ακολουθούν οι δομές Τρίτης Ηλικίας (40,44%) και οι δομές 

Βρεφών και Νηπίων (16,97%).  

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 27.800,00€ από 

Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Από το ΕΣΠΑ αντλήθηκαν πόροι αξίας 

295.040,80€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (51.000,00€) των 

παιδικών σταθμών (81.730,38€) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (163.210,40€). 

Τέλος, από άλλες πηγές αντλήθηκαν 76.777,08€ για την συμπλήρωση της χρηματοδότησης των 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών 

του Δήμου ανά πηγή εμφανίζεται στο Γράφημα 2.5.125 παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, το 74% 

της χρηματοδότησης προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 

7% προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου και 19% προέρχεται από άλλες πηγές. 

Γράφημα 2.2.125 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Πύδνας – Κολίνδρου (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου η 

χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών του Δήμου υπέστη μικρή μείωση ενώ ο αριθμός του 

προσωπικού των δομών κοινωνικής ένταξης παρέμεινε σταθερός. Αντίθετα, αύξηση της 

χρηματοδότησης σε σχέση με το έτος 2019 έλαβε το Κέντρο Κοινότητας. 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι μειώθηκε και η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους σε σχέση με το 2019. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 300 

(75,95% του συνόλου) ωφελούμενους για την διεκπεραίωση αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Πύδνας- Κολίνδρου. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 232 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ και συγκεκριμένα υπηρεσίες για την ένταξη τους 

στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη. 

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού και 

συγκεκριμένα δημιουργία μητρώου ΑμεΑ, ηλικιωμένων, εξαρτημένων ατόμων. 

• Η δημιουργία νέων δομών όπως οίκοι ευγηρίας. 

• Η επανέναρξη της λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων τα οποία έκλεισαν λόγω COVID-

19. 

• H στέγαση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι να γίνεται σε πολυχώρο με ξεχωριστό 

γραφείο για τον κοινωνικό επιστήμονα λόγω απόρρητου αρχείων και διεξαγωγής 

συνεδριών. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη επιπλέον χώρου για την αποθήκευση 

φαρμάκων, ρουχισμού και ιατρικών βοηθημάτων. 

• Σε επίπεδο οργανωτικών αλλαγών το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι προτείνει: 

o Τον ορισμό ιεραρχίας μεταξύ των ειδικοτήτων και σαφές καθηκοντολόγιο.   

o Να τεθούν αυστηρά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα.  

o Ανώτατο όριο εξυπηρετούμενων ανά δομή βάσει της δυναμικότητας της δομής σε 

εργαζόμενους. 

o Την εκπαίδευση και εξειδίκευση προσωπικού για τη διαχείριση ιατρικών ζητημάτων 

Τρίτης Ηλικίας.  

o Την ανάγκη ανανέωσης του στόλου των αυτοκινήτων και ύπαρξη εφεδρικού 

οχήματος γιατί το ένα όχημα δεν επαρκεί.  

o Την προμήθεια επαρκούς νοσηλευτικού υλικού και μέσων ατομικής προστασίας.   

o Την προμήθεια Η/Υ.  

o Την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργία εφαρμογής για την 

ενημέρωση των πολιτών για θέματα κοινωνικών παροχών και εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. 

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι θεωρούν επιτακτική την πρόσληψη προσωπικού 

των παρακάτω ειδικοτήτων: 

• Μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού, 

• τριών (3) θέσεων κοινωνικού λειτουργού, 
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• μίας (1) θέσης κοινωνιολόγου, 

• δύο (2) θέσεων ψυχολόγου, 

• δύο (2) θέσεων εργοθεραπευτή, και, 

• τεσσάρων (4) θέσεων άλλων ειδικοτήτων. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για μεγάλο μέρος των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, εκτός από τις δομές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. 
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2.2.6. Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, σε σύνολο επτά (7) δήμων, το 2019 λειτούργησαν συνολικά 

174 δομές οι οποίες είχαν 15.280 17.712 ωφελούμενους, ποσοστό μείωσης 13,73% σε σύγκριση με 

το 2019 (17.712 ωφελούμενοι).  Στον  πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

ωφελούμενοι ανά Δήμο και τύπο δομής. Το μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων, εμφανίζουν τρεις 

(3) τύποι δομών, τα προγράμματα ΤΕΒΑ με 4.280 ωφελούμενους, τα Κέντρα Κοινότητας, με σύνολο 

και στους επτά Δήμους 3.734 ωφελούμενους (ποσοστό μείωσης 50,45% σε σχέση με το 2019), τα 

ΚΑΠΗ, με σύνολο 3.431 ωφελούμενους, και, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με 2.243 

ωφελούμενους. 

 

Κατηγορίες Δομών 
 ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ 

ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΕΜΜ 

ΠΑΠΠΑ 
 ΔΗΜΟΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

  Δομές Οφ/νοι Δομές Οφ/νοι Δομές Οφ/νοι Δομές Οφ/νοι 

Κέντρο Κοινότητας 1 400 1 419 1 162 1 1293 

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 3 45 5 84 5 60 4 48 

Βοήθεια στο Σπίτι 4 283 5 398 3 215 3 250 

ΚΑΠΗ   8 280 15 ΔΚ136 9 0 

ΚΔΑΠ 1 ΔΚ134 9 125 8 274 8 107 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ   1 20   1 25 

Κοινωνικό Φαρμακείο         

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών         

TEBA       1 1450 

ΣΥΝΟΛΑ 9 728 29 1326 32 711 27 3173 

Πίνακας 2.9 Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Σερρών (Μέρος Α) (Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 

2020) 

Κατηγορίες Δομών 
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 

ΖΙΧΝΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ 

  Δομές Οφ/νοι Δομές Οφ/νοι Δομές Οφ/νοι Δομές Οφ/νοι 

Κέντρο Κοινότητας 1 342 1 718 1 400 7 3734 

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 4 ΔΚ 13 0 8 140 42 377 

Βοήθεια στο Σπίτι 2 313 8 524 3 260 28 2243 

ΚΑΠΗ   14 2051 4 1100 50 3431 

ΚΔΑΠ   9 400 2 15 37 921 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ   1 40   3 85 

Κοινωνικό Φαρμακείο   1 ΔΚ   1 0 

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών   1 209   1 209 

 
134 ΔΚ: Μη καταγραφή αριθμού ωφελουμένων. 
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Κατηγορίες Δομών 
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 

ΖΙΧΝΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ 
ΣΕΡΡΩΝ 

  Δομές Οφ/νοι Δομές Οφ/νοι Δομές Οφ/νοι Δομές Οφ/νοι 

TEBA   1 1550 3 1280 5 4280 

ΣΥΝΟΛΑ 7 655 49 5492 21 3195 174 15280 

Πίνακας 2.10 Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Σερρών (Μέρος Β) (Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 

2020) 

 

 

Δήμος Αμφίπολης 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ135, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 7.169 κατοίκους, ιδιαίτερα μειωμένος σε σχέση με το 2011 (9.182 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ136 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 14,64% ή 392 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.126, η εγγεγραμμένη 

ανεργία αυξάνεται το 2020 μετά από μια περίοδο σταθερότητας των προηγούμενων ετών. 

Γράφημα 2.2.126 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Αμφίπολης (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
135 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
136 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Στο Γράφημα 2.2.127, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Αμφίπολης το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ137). Παρατηρούμε το 2020 μια αύξηση των νέων 

θέσεων εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης αλλά και αύξηση των συνολικών νέων θέσεων 

εργασίας. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Αμφίπολης το 2020 αφορούν τους 

κλάδους δημόσιας διοίκησης και υπηρεσιών εστίασης. 

Γράφημα 2.2.127 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Αμφίπολης (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 323 

άτομα138, έναντι 330 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 150, αφορούν ανέργους, και οι 78, άτομα τα 

οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). 

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και την 

Ερήμωση ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το 2019, η 

έρευνα είχε καταγράψει τα ίδια κοινωνικά προβλήματα, αλλά με κατά σειρά σημαντικότητας την 

Ερήμωση, την Ανεργία και την Οικονομική Ανέχεια.  

 

 
137 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
138 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Αμφίπολης το 2020 διέθετε συνολικά εννέα (9) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 728 άτομα, 

αριθμός ίδιος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 730 άτομα). Συγκεκριμένα, 

όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.128, λειτούργησαν: μία (1) δομή Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

(Κέντρο Κοινότητας), τέσσερις (4) Δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (τρεις 

Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), και 

τέσσερις (4) δομές Τρίτης Ηλικίας (τέσσερις δομές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι). 

Γράφημα 2.2.128 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Αμφίπολης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 2.2.129, οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας, 

αποτελούν το 54,95% των συνολικά ωφελούμενων και ακολουθούν οι δομές Τρίτης Ηλικίας 

(38,87%), οι δομές Βρεφών και Νηπίων (6,18%) και οι δομές αναπηρίας (0,8%). 

Γράφημα 2.2.129 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Αμφίπολης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 133.696,00€ 

από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας 

(33.696,00€) και των παιδικών σταθμών (100.000,00€). Στην έρευνα πεδίου του 2020 δεν 

καταγράφηκε η χρηματοδότηση των δομών Τρίτης Ηλικίας και Βρεφών και Νηπίων. 

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου η χρηματοδότηση 

των δομών το 2020 παρέμεινε σταθερή ενώ το προσωπικό των δομών κοινωνικής ένταξης του 

Δήμου παρέμεινε αμετάβλητο. 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Το έτος 2020, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν ανεστάλη ή λειτούργησε ηλεκτρονικά 

λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ κάποιες από τις 

υπηρεσίες παρέχονταν κατόπιν ραντεβού. Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν ότι δεν 

μειώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονταν παρά την αύξηση των ωφελούμενων εν μέσω 

πανδημίας,. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Αμφίπολης.  

Συγκεκριμένα προτείνεται η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού 

των παρακάτω ειδικοτήτων: 

• Μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού 

• δύο (2) θέσεων ψυχολόγου και, 

• δύο (2) θέσεων άλλων ειδικοτήτων. 
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Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το σύνολο των 

κοινωνικών δομών του Δήμου. 

 

Δήμος Βισαλτίας 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ139, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 16.032 κατοίκους, ιδιαίτερα μειωμένος σε σχέση με το 2011 (20.030 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ140 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 17,90% ή 1.217 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.130, η εγγεγραμμένη 

ανεργία αυξάνεται το 2020 μετά από μια οριακή βελτίωση το έτος 2019. 

Γράφημα 2.2. 130 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Βισαλτίας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.131, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Βισαλτίας το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ141). Το έτος 2020 παρατηρούμε μια μείωση του 

συνόλου των θέσεων εργασίας, που φαίνεται τροφοδοτεί την αύξηση του επιπέδου της 

εγγεγραμμένης ανεργίας. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Βισαλτίας το 2020 

αφορούν τους στην εστίαση με εκ περιτροπής εργασία. 

 
139 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
140 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
141 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Γράφημα 2.2. 131 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Βισαλτίας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 680 

άτομα142, έναντι 578 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 326, είναι άνεργοι, και οι 199 εργαζόμενοι.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και Περιθωριοποίηση, 

την Ανεργία και την Έλλειψη Υποδομών ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του 

Δήμου. Σημειώνεται ότι το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την 

Οικονομική Ανέχεια, την Ανεργία και την Έλλειψη Υποδομών.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Βισαλτίας το 2020 διέθετε συνολικά είκοσι εννέα (29) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 1.326 

άτομα, αριθμός ιδιαίτερα μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 

2.422 άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.132, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), δέκα τέσσερις (14) δομές Βρεφών Νηπίων και 

Παιδιών (πέντε Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και εννέα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

 
142 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Παιδιών), δέκα τρεις (13) δομές Τρίτης Ηλικίας (οχτώ Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

Κ.Α.Π.Η. και πέντε δομές του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι) και μία (1) δομή Αναπηρίας (Κέντρο 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). 

Γράφημα 2.2.132 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Βισαλτίας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 2.2.133, οι ωφελούμενοι των δομών τρίτης ηλικίας 

αποτελούν το 51,13% και ακολουθούν το Κέντρο Κοινότητας (31,60%), οι δομές Βρεφών και Νηπίων 

(15,76%) και οι δομές αναπηρίας (1,51%). 

Γράφημα 2.2.133 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Βισαλτίας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας μειώθηκαν σημαντικά κατά 

την διάρκεια του έτους 2020, δηλαδή εν μέσω της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας COVID-19 (2020: 419, 2019:1.460 ωφελούμενοι). 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 650.650,00€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών (650.000,00€) και των Κ.Α.Π.Η. (650,00€), 

Από πόρους του ΕΣΠΑ  αντλήθηκαν 323.556,60€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου 

Κοινότητας (62.243,59€), των παιδικών σταθμών (193.000,00€), των Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών (27.929,99€) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (40.383,00€). Τέλος, από άλλες πηγές αντλήθηκαν 3.380,00€ για την 

συμπλήρωση της χρηματοδότησης των Δημοτικών Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών.  

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου ανά πηγή εμφανίζεται στο 

Γράφημα 2.2.134 παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, το 33% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 67% προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου. 

Γράφημα 2.2.134 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Βισαλτίας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Σύμφωνα με την προϊσταμένη του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Αθλητισμού του Δήμου η χρηματοδότηση των δομών το 2020 παρέμεινε σταθερή και το προσωπικό 

των δομών κοινωνικής ένταξης του Δήμου παρέμεινε αμετάβλητο. 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους παρέμεινε αμετάβλητη . 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 

ωφελούμενους για την διεκπεραίωση αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

Συγκεκριμένα προτείνεται η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το μεγαλύτερο 

μέρος των κοινωνικών δομών του Δήμου, εκτός του Κέντρου Κοινότητας που θεωρεί τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις του ως ανεπαρκείς. 

 

Δήμος Εμμανουήλ Παππά 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ143, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 11.574 κατοίκους, ιδιαίτερα μειωμένος σε σχέση με το 2011 (14.664 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ144 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε πολύ υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε 17,23% ή 856 άτομα. Με βάση 

 
143 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
144 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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το Γράφημα 2.2.135, η εγγεγραμμένη ανεργία αυξάνεται το έτος 2020 μετά από μια περίοδο 

σταθερότητας των προηγούμενων ετών. 

Γράφημα 2.2.135 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.136, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ145). Το έτος 2020 παρατηρούμε μείωση 

όλων των νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης ενώ σε σταθερά χαμηλά επίπεδα 

παραμένουν οι θέσεις εκ περιτροπής και μερικής απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, το 2020, χάνονται πολλές θέσεις εργασίας σε 

δραστηριότητες εστίασης, πιθανά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας. Ως συνέπεια της δραματικής μείωσης των νέων θέσεων εργασίας το 2020, παρατηρούμε 

και την εκτίναξη της εγγεγραμμένης ανεργίας στον Δήμο (Γράφημα 2.2.135). 

 

 

 

 

 

 
145 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Γράφημα 2.2. 136 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά (ΕΙΕΑΔ 2018-

2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 816 

άτομα146, έναντι 851 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 362, αφορούν ανέργους, 241 εργαζόμενοι  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Οικονομική Ανέχεια, την Ανεργία και την 

Έλλειψη Υποδομών ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι 

τα ίδια ακριβώς κοινωνικά προβλήματα κατά σειρά είχε αναδείξει η έρευνα πεδίου των ετών 2018 

και 2019. 

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά το 2020 διέθετε τριάντα δύο (32) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 711 

άτομα, αριθμός ιδιαίτερα μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 

2.183 άτομα). Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι δεν καταγράφονται ωφελούμενοι των Κ.Α.Π.Η. 

(1.100 το έτος 2019), ενώ παράλληλα μειώθηκε ο αριθμός των ωφελούμενων των Κέντρων 

 
146 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Κοινότητας κατά ~50% (162 ωφελούμενοι το 2020 έναντι 372 το 2019). Με βάση το Γράφημα 

2.2.137, λειτούργησαν: μία (1) δομή Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), δέκα τρεις 

(13) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (πέντε Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και οχτώ Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) και δέκα οχτώ (18) δομές Τρίτης Ηλικίας (τρεις δομές Βοήθεια 

στο Σπίτι και δεκαπέντε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η.). 

Γράφημα 2.2. 137 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο Γράφημα 2.2.138, οι ωφελούμενοι των δομών 

Βρεφών Νηπίων και Παιδιών, ανέρχονται σε ~47% και ακολουθούν οι δομές Τρίτης Ηλικίας (30%) 

και το Κέντρο Κοινότητας (~23%). 
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Γράφημα 2.2.138 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά (ΠΚΕ ΠΚΜ 

2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 679.765,00€ 

από πόρους ΕΣΠΑ, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (33.000,00€), των 

παιδικών σταθμών (97.807,00€), το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (72.720,71€), το 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (276.824,10€), τις δομές Βοήθεια στο Σπίτι 

(249.831,00€) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (299.127€).  

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, η χρηματοδότηση των 

δομών το 2020 αυξήθηκε κατά ένα μικρό ποσοστό, ενώ το προσωπικό των δομών παρέμεινε 

σταθερό. Αντίστοιχα, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας και του Προγράμματος Βοήθεια στο 

Σπίτι, δήλωσαν ότι η χρηματοδότηση τους για το έτος 2020 μειώθηκε λίγο σε σχέση με το 2019. 

Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το σύνολο των εργαζομένων του Κέντρου 

Κοινότητας του Δήμου απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είτε μέσω ΟΑΕΔ, είτε μέσω 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ, δημιουργώντας άμεση ανάγκη εξεύρεσης ετήσιας ή ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα χρηματοδότησης για την απρόσκοπτη παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. 
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Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους δεν μειώθηκε συγκριτικά με το έτος 2019. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 25 

ωφελούμενους (15,43% του συνόλου)  για την διεκπεραίωση αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ηλικιωμένους. 

• Η δημιουργία/χρήση νέων υποδομών για στέγαση υπηρεσιών και συγκεκριμένα Κέντρου 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ή Γηροκομείου. 

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι θεωρούν αναγκαία την συνεχή επιμόρφωση των 

στελεχών της δομής μέσω ημερίδων και σεμιναρίων, ενώ οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας 

θεωρούν την ηλεκτρονική σύνδεση των υπηρεσιών του με αυτές του ΟΑΕΔ και της Κεντρικής 

Διοίκησης. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το σύνολο των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. 
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Δήμος Ηράκλειας 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ147, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 15.711 κατοίκους, ιδιαίτερα μειωμένος σε σχέση με το 2011 (21.145 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ148 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 22,62% ή 1.633 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.6.139, η εγγεγραμμένη 

ανεργία φαίνεται να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό καθ΄ όλη την διάρκεια των προηγούμενων ετών. 

 

Γράφημα 2.2.139 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Ηράκλειας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.140, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Ηράκλειας το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ149). Παρατηρούμε αύξηση των νέων θέσεων 

εργασίας πλήρους και μερικής εργασίας έναντι των νέων θέσεων εκ περιτροπής εργασίας το έτος 

2020. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Ηράκλειας το 2020 αφορούν εργασίες στην 

δημόσια διοίκηση και στο λιανικό εμπόριο. 

 

 
147 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
148 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
149 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Γράφημα 2.2. 140 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Ηράκλειας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 1.359 

άτομα150, έναντι 1.506 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 709, αφορούν ανέργους, και οι 299, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 284 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 67 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Οικονομική Ανέχεια, την Εγκληματικότητα και 

την Ερήμωση ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το 

2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Οικονομική Ανέχεια, την 

Εγκληματικότητα και την Εξαρτήσεις/Χρήση ουσιών.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Ηράκλειας το 2020 διέθετε συνολικά είκοσι εφτά (27) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 3.173 

άτομα, αριθμός ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 

2.017 άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.141, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

 
150 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), δώδεκα (12) Δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

(τέσσερις Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και οχτώ Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), 

δώδεκα (12) δομές Τρίτης Ηλικίας (εννέα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και 

τρεις δομές του Βοήθεια στο Σπίτι), μία (1) δομή Αναπηρίας (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) και μία (1) δομή Αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα πρόγραμμα 

ΤΕΒΑ). 

Γράφημα 2.2.141 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Ηράκλειας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Το 2020 παρατηρούμε ότι σχεδόν τριπλασιάστηκαν οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας (1.293 

ωφελούμενοι το 2020 έναντι 418 το 2019). Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο 

Γράφημα 2.2.142, οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας, αποτελούν το 40,75% των συνολικά 

ωφελούμενων το πρόγραμμα ΤΕΒΑ (45,70%), οι δομές Τρίτης ηλικίας (7,88%), οι δομές Βρεφών και 

Νηπίων (4,88%) και οι δομές αναπηρίας (0,79%). 

 

 

 

 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 252 

Γράφημα 2.2.142 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Ηράκλειας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 29.000,00€ από 

Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών (25.000,00€) και την λειτουργία των δομών 

Βοήθεια στο Σπίτι (4.000,00€). Από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 516.862,20€, που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών (22.808,68€), τις δομές Βοήθεια στο Σπίτι 

(171.283,10€), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (212.315,90€) και το (Κέντρο 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (110.454,60€).  

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Ηράκλειας ανά πηγή εμφανίζεται 

στο Γράφημα 2.2.143 παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, το 95% της χρηματοδότησης προέρχεται 

από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 5% προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου. 

Σύμφωνα με την προϊσταμένη του ΝΠΔΔ «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» η χρηματοδότηση 

των δομών το 2020 σημείωσε μια μικρή αύξηση ενώ το προσωπικό των δομών κοινωνικής ένταξης 

του Δήμου παρέμεινε αμετάβλητο. 
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Γράφημα 2.2.143 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Ηράκλειας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι παράλληλα με την 

αύξηση των ωφελούμενων τους σε σχέση με το 2019, μειώθηκε και η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών τους. 

Επιπλέον, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν ανεστάλη ή λειτούργησε ηλεκτρονικά λόγω 

των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ κάποιες από τις υπηρεσίες 

παρέχονταν κατόπιν ραντεβού. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Ηράκλειας. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  
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• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού με ύπαρξη 

ενιαίου μηχανισμού ο οποίος θα συνδέεται και με τον ΟΑΕΔ. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ηλικιωμένους και ΑμεΑ. 

• Οργανωτικές αλλαγές. 

• Η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με την Κεντρική Διοίκηση και τον ΟΑΕΔ. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ηλικιωμένους. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν επιτακτική την πρόσληψη μίας θέσης διοικητικού 

προσωπικού. 

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη τριών 

ψυχολόγων, και το Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ θεωρεί αναγκαία την πρόσληψη ενός εργοθεραπευτή. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το σύνολο των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Δήμος Νέας Ζίχνης 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ151, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 8.259 κατοίκους, ιδιαίτερα μειωμένος σε σχέση με το 2011 (12.397 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ152 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 10,53% ή 447 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.144, η εγγεγραμμένη 

ανεργία, βαίνει αυξανόμενη και για τα τρία υπό εξέταση έτη της έρευνας πεδίου 2018, 2019, 2020) 

Γράφημα 2.2.144 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Νέας Ζίχνης (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 
151 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
152 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Στο Γράφημα 2.2.145, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Νέας Ζίχνης το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ153). Μετά από μία αύξηση των νέων θέσεων 

εργασίας το έτος 2019, το 2020 μειώνονται οι νέες θέσεις εργασίας ενώ παρατηρούμε και μείωση 

των συνολικών θέσεων εργασίας, που ίσως τροφοδοτεί και την αύξηση του επιπέδου ανεργίας. Οι 

περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Νέας Ζίχνης το 2020 αφορούν τους κλάδους 

δημόσιας διοίκησης, και δραστηριοτήτων εστίασης, ενώ χάθηκαν αρκετές θέσεις στην 

δραστηριότητα της ποτοποιίας. 

Γράφημα 2.2.145 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Νέας Ζίχνης (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
153 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 256 

άτομα154, έναντι 284 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 96, αφορούν ανέργους, και οι 79 εργαζόμενους.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Έλλειψη Υποδομών, την Ανεργία και τον 

Αναλφαβητισμό ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το 

2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Ανεργία και την Ερήμωση 

Ανέχεια και την Έλλειψη Υποδομών.  

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης το 2020 διέθετε συνολικά εφτά (7) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 655155 

άτομα, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 913 άτομα). 

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.146, λειτούργησαν: μία (1) δομή Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), τέσσερις (4) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (τέσσερις 

Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί) και δύο (2) δομές Τρίτης Ηλικίας (δύο Βοήθεια στο Σπίτι).  

Γράφημα 2.2. 146 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Νέας Ζίχνης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.147, παρουσιάζεται το ποσοστό των ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής.  

 
154 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
155 Στην έρευνα πεδίου του 2020, δεν καταγράφηκαν οι ωφελούμενοι των Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών. 
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Γράφημα 2.2.147 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Νέας Ζίχνης (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 44.950,16€ από 

Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας. 

Σύμφωνα με την προϊσταμένη του Αυτοτελούς τμήματος Διοικητικής Βοήθειας, Κοινωνικής 

Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου, η χρηματοδότηση των δομών το 2020 παρέμεινε σταθερή, όπως 

επίσης και το προσωπικό τους. 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Το έτος 2020, καμία κοινωνική υπηρεσία δεν ανεστάλη ή λειτούργησε ηλεκτρονικά λόγω των 

περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ κάποιες από τις υπηρεσίες 

παρέχονταν κατόπιν ραντεβού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί  ότι παρά την αύξηση των 

ωφελούμενων εν μέσω πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν ότι δεν 

μειώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονταν. 
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Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Νέας 

Ζίχνης. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ηλικιωμένους. 

• Η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με την Κεντρική Διοίκηση και τον ΟΑΕΔ. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ. 

Οι υπεύθυνοι των δομών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη 

ενός νοσηλευτή.  

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το σύνολο των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 

Δήμος Σερρών 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ156, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 73.847 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (76.847 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ157 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 27,80% ή 8.368 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.148, η εγγεγραμμένη 

ανεργία αυξάνεται το 2020 μετά από μια περίοδο σταθερότητας των προηγούμενων ετών. 

 

 

 

 

 
156 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
157 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Γράφημα 2.2.148 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Σερρών (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 

Στο Γράφημα 2.2.149, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Σερρών το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ158). Παρατηρούμε το 2020 μια μείωση των νέων 

θέσεων εργασίας πλήρους και εκ περιτροπής εργασίας αλλά και μείωση μικρή άνοδο των νέων 

θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, οι 

περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Σερρών, το 2020, αφορούν τους κλάδους 

αρχιτεκτονικής και ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες. Αντίθετα, την μεγαλύτερη 

μείωση θέσεων εργασίας εν μέσω πανδημίας έχουν κατά σειρά οι κλάδοι δημιουργικών 

δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης και καταλυμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 
158 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Γράφημα 2.2.149 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Σερρών (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 3.069 

άτομα159, έναντι 3.025 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 1.676, αφορούν ανέργους, και οι 640, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 580 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 173 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και την 

Έλλειψη Υποδομών ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι 

το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει τα ίδια προβλήματα ως κατά σειρά σημαντικότερα για τον Δήμο.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος το 2020 διέθετε συνολικά σαράντα εννέα (49) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 5.492 άτομα, 

αριθμός οριακά αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 5.457 άτομα). 

 
159 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.150, λειτούργησαν: δύο (2) δομές Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης (ένα Κέντρο Κοινότητας και ένα Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών), είκοσι δύο (22) 

δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (δέκα τρεις Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και εννέα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), είκοσι δύο (22) δομές Τρίτης Ηλικίας (δέκα τέσσερα Κέντρα 

Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και οχτώ δομές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι), 

μία (1) δομή Αναπηρίας (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) και 

δύο (2) δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα πρόγραμμα ΤΕΒΑ και ένα Κοινωνικό Μαγειρείο). 

Γράφημα 2.2. 150 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Σερρών (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο Γράφημα 2.2.151, οι ωφελούμενοι των δομών 

Τρίτης Ηλικίας αποτελούν το 46,89% των συνολικά ωφελούμενων και ακολουθούν οι δομές 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας (28,22%), των δομών Συμβουλευτικής (16,88%), οι δομές Βρεφών και 

Νηπίων (7,28%) και οι δομές αναπηρίας (0,73%). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ωφελούμενοι του 

Κέντρου Κοινότητας μειώθηκαν κατά ~50% σε σχέση με το 2019 (2020: 718 ωφελούμνοι, 2019: 1.444 

ωφελούμενου). 
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Γράφημα 2.2. 151 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Σερρών ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 1.111.163,20€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου). Από 

τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 256.498,90€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία των 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (179.308,20€), το Κοινωνικό Μαγειρείο (77.190,70€) 

και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών (77.190,70€).  

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, η χρηματοδότηση των δομών το 

2020 παρέμεινε σταθερή καθώς και το προσωπικό τους. 
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Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους παρέμεινε αμετάβλητη. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε τηλεφωνικά 40 

ωφελούμενους (58.57% του συνόλου) για ενημέρωση και την διεκπεραίωση αιτήσεων προνοιακών 

επιδομάτων. 

Οι υπεύθυνοι των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών δήλωσαν ότι η ποιότητα των 

υπηρεσιών τους υποβαθμίστηκε και παρείχαν ηλεκτρονικά τηλεαπασχόληση 74 παιδιών. 

Οι υπεύθυνοι του Κοινωνικού Συσσιτίου αναφέρει ότι κατά την διάρκεια της πανδημίας 

εξυπηρετήθηκαν 20 ωφελούμενοι για ένταξη τους στο πρόγραμμα. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

• Η δημιουργία και η χρήση νέων υποδομών για στέγαση υπηρεσιών καθώς υπάρχει ανάγκη 

συγκέντρωσης των Κοινωνικών Δομών σε ένα κτίριο για την εύρυθμη λειτουργία τους και 

την εξυπηρέτηση των δημοτών. 

• Η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με την Κεντρική Διοίκηση και τον ΟΑΕΔ. 

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ηλικιωμένους. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

• Δύο (2) θέσεων κοινωνικών λειτουργών, 
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• μίας (1) θέσης κοινωνιολόγου, και, 

• μίας (1) θέσης ψυχολόγου. 

Οι υπεύθυνοι του Κοινωνικού μαγειρείου θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη διοικητικού 

προσωπικού και τα Κ.Δ.Α.Π. μίας θέσης ψυχολόγου. Οι υπεύθυνοι των δομών του προγράμματος 

Βοήθεια στο Σπίτι θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού των παρακάτω ειδικοτήτων: 

• τριών (3) θέσεων διοικητικού προσωπικού, 

• μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού, 

• μίας (1) θέσης κοινωνιολόγου, 

• τριών (3) θέσεων ψυχολόγου, και , 

• επτά (7) θέσεων εργοθεραπευτών. 

Εξαιρουμένων των δομών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και του Κοινωνικού Μαγειρείου, οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς από τις υπόλοιπες κοινωνικές 

δομές του Δήμου. 

Δήμος Σιντικής 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ160, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 18.532 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (22.532 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ161 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 27,22% ή 1.918 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.152, η εγγεγραμμένη 

ανεργία αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό το 2020 σε σχέση με τα προηγούμενα δύο έτη. 

 

 

 

 

 

 
160 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
161 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Γράφημα 2.2. 152 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Σιντικής (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.153, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Σιντικής το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ162). Παρατηρούμε ότι και για τα τρία έτη η αύξηση 

των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης είναι σταθερή ενώ για το σύνολο των νέων θέσεων 

εργασίας, μετά από μείωση για το έτος 2019, αυτές αυξάνονται το 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

του ΕΡΓΑΝΗ που παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, οι περισσότερες απ’ τις νέες θέσεις εργασίας στον 

το 2020 αφορούν τους κλάδους δημόσιας διοίκησης. Αντίθετα, η μεγαλύτερη απώλεια θέσεων 

εργασίας στον Δήμο Σιντικής το 2020, σημειώθηκε στα καταλύματα και στην εκπαίδευση (βλ. 

αντίστοιχα μείωση των νέων θέσεων εκ περιτροπής ή μερικής απασχόλησης για το έτος 2020). 

Γράφημα 2.2.153 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Σιντικής (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
162 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 1.468 

άτομα163, έναντι 1.459 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 707, αφορούν ανέργους, και οι 313, άτομα 

τα οποία δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι 

δικαιούχοι ανήλθαν σε 356 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως 

συνταξιούχοι, φοιτητές και φαντάροι σε 92 άτομα.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και την 

Ερήμωση ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι το 2019, η 

έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Οικονομική Ανέχεια, την Ερήμωση και 

την Ανεργία.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Σιντικής το 2020 διέθετε συνολικά είκοσι ένα (21) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 3.195 

άτομα, αριθμός οριακά μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 3.257 

άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.154, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), δέκα (10) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

(οχτώ Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), 

εφτά (7) δομές Τρίτης Ηλικίας (τέσσερα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και τρεις 

δομές Βοήθεια στο Σπίτι), και τρεις (3) δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας (προγράμματα ΤΕΒΑ). 

 

 

 

 

 

 
163 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Γράφημα 2.2.154 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Σιντικής (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Το 2020 παρατηρούμε ότι οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας σημείωσαν μεγάλη μείωση (400 

ωφελούμενοι το 2019 έναντι 2.357 το 2019). Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 2.2.155, 

οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας, αποτελούν μονάχα το 12,52% των συνολικά 

ωφελούμενων, ενώ πρώτες στην εξυπηρέτηση ωεφελούμενων έρχονται οι δομές Τρίτης Ηλικίας με 

42,57% και ακολουθούν οι δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας (40,06%), ενώ οι ωφελούμενοι των 

δομών Βρεφών και Νηπίων αποτελούν το 4,83%. 

Γράφημα 2.2. 155 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Σιντικής (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 612.000,00€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών (312.000,00€) και την λειτουργία των 

Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (300.000,00€). Από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 

320.000,00€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών (290.000,00€) και των 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (30.000,00€). Τέλος, από άλλες πηγές αντλήθηκαν 

260.000,00€ για την χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινότητας (50.000,00€), την συμπλήρωση της 

χρηματοδότησης των Δημοτικών Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών (10.000,00€) και των δομών 

Βοήθεια στο Σπίτι (200.000,00€).  

Γράφημα 2.2.156 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Σιντικής (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου ανά πηγή εμφανίζεται στο 

Γράφημα 2.2.156. Συγκεκριμένα, το 2020, το 27% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 51% προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου και 22% προέρχεται από άλλες πηγές. 

Σύμφωνα με την προϊσταμένη του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του 

Δήμου η χρηματοδότηση των δομών το 2020 σημείωσε μικρή μείωση ενώ το προσωπικό των δομών 

κοινωνικής ένταξης του Δήμου παρέμεινε αμετάβλητο.  
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Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι παράλληλα με την 

μεγάλη μείωση των ωφελούμενων τους σε σχέση με το 2019, μειώθηκε και η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 

Επιπλέον, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν ανεστάλη ή λειτούργησε ηλεκτρονικά λόγω 

των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ωστόσο κάποιες από τις 

υπηρεσίες παρέχονταν κατόπιν ραντεβού. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και 

συγκεκριμένα μίας θέσης διοικητικού προσωπικού και μίας θέσης κοινωνικού λειτουργού. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ηλικιωμένους και ειδικότερα δημιουργία Κέντρου 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Κέντρου Κοινότητας κρίνονται ανεπαρκείς, 

όμως κρίνονται επαρκείς για τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές του Δήμου. 
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2.2.7. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 

Στην ΠΕ Χαλκιδικής σε σύνολο πέντε (5) δήμων, λειτούργησαν συνολικά, ενενήντα οχτώ (98) δομές, 

οι οποίες είχαν 8.143 ωφελούμενους, ποσοστό μείωσης 34,60% σε σύγκριση με το 2019 (12.452). 

Στον  πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ωφελούμενοι ανά Δήμο και δομή. Το 

μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων, παρουσιάζουν τα ΚΑΠΗ τα οποία εξυπηρέτησαν 2.150 

ηλικιωμένους, τα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία εξυπηρέτησαν συνολικά 2.060 (ποσοστό μείωσης 

47,14% σε σχέση με το 2019 ή 3.897 πολίτες), και το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με 1.030 

ωφελούμενους. 

Κατηγορίες Δομών 
 ΔΗΜΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
 ΔΗΜΟΣ 

ΚΣΣΑΑΝΔΡΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

 ΔΗΜΟΣ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ 
Χαλκιδικής 

  Δομές Οφ/νοι Δομές Οφ/νοι Δομές Οφ/νοι Δομές Οφ/νοι Δομές Οφ/νοι Δομές Οφ/νοι 

Κέντρο Κοινότητας 1 523 1 940 1 236 1 188 1 173 5 2060 

Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί 

1 39 6 45 6 293 5 160 2 52 20 589 

Βοήθεια στο Σπίτι   3 336 3 299 3 220 2 175 11 1030 

ΚΑΠΗ   8 ΔΚ166 19 2030 5 120   32 2150 

ΚΔΑΠ 5 ΔΚ164 8 500 3 203 4 120 2 25 22 848 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ     2 41     2 41 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 1 237   1 238     2 475 

TEBA 1 105 1 244     1 170 3 519 

Τράπεζα Αίματος     1 431     1 431 

ΣΥΝΟΛΑ 9 904 27 2065 36 3771 18 808 8 595 98 8143 

Πίνακας 2.11 Δομές και Ωφελούμενοι στην ΠΕ Χαλκιδικής (Πηγή: Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 2020) 

 

 

 

  

 

 
164 ΔΚ: Μη καταγραφή αριθμού ωφελουμένων. 
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Δήμος Αριστοτέλη 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ165, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 16.994 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (18.294 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ166 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 29,10% ή 2.009 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.157, η εγγεγραμμένη 

ανεργία αυξάνεται σημαντικά το 2020 μετά από μια περίοδο σταθερότητας των δύο προηγούμενων 

ετών. 

Γράφημα 2.2.157 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Αριστοτέλη (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο Γράφημα 2.2.158, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Αριστοτέλη το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ167). Παρατηρούμε μια συνεχόμενη αύξηση των 

νέων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, το 2020 αυξάνονται οι νέες θέσεις εργασίας πλήρους και εκ 

περιτροπής απασχόλησης έναντι των θέσεων μερικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που 

παρουσιάζονται από το ΕΙΕΑΔ, οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Αριστοτέλη το 2020 

αφορούν τις υπηρεσίες εστίασης και το λιανικό εμπόριο. Αντίθετα, την μεγαλύτερη μείωση θέσεων 

εργασίας εν μέσω πανδημίας παρουσιάζουν οι αρχιτεκτονικές δραστηριότητες. 

Γράφημα 2.2.158 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Αριστοτέλη (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 
165 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
166 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
167 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 342 

άτομα168, έναντι 294 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 159 αφορούν ανέργους, και οι 100 

εργαζόμενους.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και την 

Χρήση Ουσιών και Εξαρτήσεων ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. 

Σημειώνεται ότι το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και την 

Έλλειψη Υποδομών ως κατά σειρά σημαντικότερα στον Δήμο.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Αριστοτέλη το 2020 διέθετε συνολικά εννέα (9) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 904169 

άτομα, αριθμός αρκετά μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 3.250 

άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.159, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ένα Κέντρο Κοινότητας), έξι (6) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

(ένας Παιδικός/Βρεφονηπιακός Σταθμός, και πέντε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), 

 
168 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
169 Στην έρευνα πεδίου του 2020 δεν καταγράφηκαν δομές και ωφελούμενοι των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων, οι οποίοι ανήλθαν σε έξι δομές και  2.031 ωφελούμενους το 2019 και οι δομές Βοήθεια στο Σπίτι και 
οι ωφελούμενοι αυτών, οι οποίοι ανήλθαν σε τρεις δομές και 435 ωφελούμενους το 2019. 
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και δύο (2) δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα πρόγραμμα ΤΕΒΑ και ένα Κοινωνικό 

Παντοπωλείο). 

Γράφημα 2.2.159 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Αριστοτέλη (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 2.2.160, οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας 

αποτελούν ποσοστό 57,85% του σύνολο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ωφελούμενοι του Κέντρου 

Κοινότητας σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2019 (2020: 523 ωφελούμνοι, 2019: 314 

ωφελούμενους). 

Γράφημα 2.2. 160 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Αριστοτέλη (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 16.000,00€ από 

Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Από πόρους του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 

104.576,00€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (33.969,00€) των 

παιδικών σταθμών (35.000,00€) και το κοινωνικό Παντοπωλείο.  

Σύμφωνα με την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Παιδείας και Πολιτισμού του 

Δήμου, η χρηματοδότηση των δομών το 2020 παρέμεινε σταθερή και επίσης το προσωπικό των 

δομών κοινωνικής ένταξης του Δήμου αμετάβλητο. 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι παρά την πανδημία και την αύξηση των 

ωφελούμενων τους σε σχέση με το 2019, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους παρέμεινε 

αμετάβλητη. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 240 

ωφελούμενους (45,8% του συνόλου) για την διεκπεραίωση αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Αριστοτέλη. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ καθώς στο Δήμο υπάρχει έντονη ανάγκη. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 
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• μίας  (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού, 

• μίας (1) θέσης κοινωνιολόγου, και, 

• μίας (1) θέσης ψυχολόγου. 

Οι υπεύθυνοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου κάνει λόγω για ανάγκη κάλυψης μίας θέσης 

διοικητικού προσωπικού. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το σύνολο των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Δήμος Κασσάνδρας 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ170, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 16.958 κατοίκους, αυξημένος σε σχέση με το 2011 (16.672 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ171 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 36,86% ή 3.230 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.161, η εγγεγραμμένη 

ανεργία σημειώνει πολύ μεγάλη αύξηση το 2020 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

Γράφημα 2.2. 161 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Κασσάνδρας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
170 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
171 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Στο Γράφημα 2.2.162, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Κασσάνδρας το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ172). Παρατηρούμε το 2020 μια αύξηση των νέων 

θέσεων εργασίας ως συνέπεια της αύξησης των νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Οι 

περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Κασσάνδρας το 2020 αφορούν τους κλάδους 

καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης.  

Γράφημα 2.2.162 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Κασσάνδρας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 359 

άτομα173, έναντι 273 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 227 αφορούν ανέργους, και 36 εργαζόμενους.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την  Έλλειψη Υποδομών, τον Κοινωνικό 

Αποκλεισμό και τον Σχολικό Εκφοβισμό ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του 

Δήμου. Σημειώνεται ότι το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει την Έλλειψη Υποδομών, τον Κοινωνικό 

Αποκλεισμό και τον Σχολικό Εκφοβισμό ως κατά σειρά σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

 
172 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
173 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Ο Δήμος Κασσάνδρας το 2020 διέθετε συνολικά είκοσι εφτά (27) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 

2.065 άτομα, αριθμός αρκετά αυξημένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν 

σε 1.649 άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.163, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), δέκα τέσσερις (14) δομές Βρεφών Νηπίων και 

Παιδιών (έξι Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και οχτώ Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών), έντεκα (11) δομές Τρίτης Ηλικίας (οχτώ Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

Κ.Α.Π.Η. και τρεις δομές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι) και (1) δομή αντιμετώπισης της 

Φτώχειας (πρόγραμμα ΤΕΒΑ). 

Γράφημα 2.2. 163 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Κασσάνδρας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο Γράφημα 2.2.164, οι ωφελούμενοι του Κέντρου 

Κοινότητας αποτελούν το 45,52% των συνολικά ωφελούμενων και ακολουθούν οι δομές Βρεφών 

και Νηπίων (26,39%), οι δομές Τρίτης Ηλικίας (16,27%) και οι δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας 

(11,82%). 

Γράφημα 2.2. 164 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Κασσάνδρας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 94.386,99€ από 

Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 

490.863,80€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (39.855,86€) των 

παιδικών σταθμών (79.022,62€) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (371.985,00€). 

Τέλος, από άλλες πηγές αντλήθηκαν 209.000,00€ για την χρηματοδότηση των δομών Βοήθεια στο 

Σπίτι.  

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου ανά πηγή εμφανίζεται στο 

Γράφημα 2.2.165 παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, το 62% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 12% προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου και 26% προέρχεται από άλλες πηγές. 

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Ν. Γενιάς του Δήμου η χρηματοδότηση των δομών το 2020 παρέμεινε σταθερή ενώ 

το προσωπικό των δομών κοινωνικής ένταξης του Δήμου μειώθηκε. 
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Γράφημα 2.2. 165 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Κασσάνδρας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους παρέμεινε αμετάβλητη. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 300 

ωφελούμενους (32% του συνόλου)  για την διεκπεραίωση αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Κασσάνδρας. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του και συγκεκριμένα ειδικοτήτων διοικητικού 

προσωπικού, κοινωνικού λειτουργού και βοηθητικού προσωπικού.  

• Υπάρχει παράλληλα ανάγκη για αλλαγή των οχημάτων των δομών Βοήθεια στο Σπίτι και 

αγορά νέου για το Κέντρο Κοινότητας. 
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• Η δημιουργία και η χρήση νέων υποδομών για στέγαση υπηρεσιών καθώς υπάρχει ανάγκη 

συγκέντρωσης των Κοινωνικών Δομών σε ένα κτίριο για την εύρυθμη λειτουργία τους και 

την εξυπηρέτηση των δημοτών. 

• Η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με την Κεντρική Διοίκηση και τον ΟΑΕΔ. 

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ηλικιωμένους. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των κοινωνικών δομών του Δήμου κρίνονται επαρκείς σε αντίθεση με 

τον εξοπλισμό τους που δηλώνεται ως ανεπαρκής.  

Δήμος Νέας Προποντίδας 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ174, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 34.391 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (36.500 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ175 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε πολύ υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε 29,89% ή 4.425 άτομα. Με βάση 

το Γράφημα 2.2.166, η εγγεγραμμένη ανεργία σημειώνει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη. 

Γράφημα 2.2.166 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Νέας Προποντίδας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
174 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
175 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Στο Γράφημα 2.2.167, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Νέας Προποντίδας το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ176). Παρά την αύξηση των νέων θέσεων 

πλήρους απασχόλησης, παρατηρούμε ότι οι συνολικές νέες θέσεις εργασίας μειώνονται το 2020. 

Σημειώνεται ότι οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας το 2020 αφορούν τους κλάδους του λιανικού 

και χονδρικού εμπορίου καθώς και δραστηριοτήτων εστίασης. 

Γράφημα 2.2. 167 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Νέας Προποντίδας (ΕΙΕΑΔ 2018-

2020) 

 

 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 1.587 

άτομα177, έναντι 1.596 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 950, είναι άνεργοι, και οι 386 άτομα τα οποία 

δεν είναι ικανά για εργασία (π.χ. ηλικιωμένοι, παιδιά, άλλοι λόγοι). Οι εργαζόμενοι δικαιούχοι 

ανήλθαν σε 186 άτομα, ενώ, οι δικαιούχοι που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως συνταξιούχοι, 

φοιτητές και φαντάροι σε 65 άτομα.  

 

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

 
176 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
177 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Οικονομική Ανέχεια, την Ανεργία και τον 

Κοινωνικό Αποκλεισμό ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται 

ότι το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει τα ίδια προβλήματα κατά σειρά. 

 
Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας το 2020 διέθετε συνολικά τριάντα έξι (36) δομές, οι οποίες 

εξυπηρέτησαν 3.771 άτομα, αριθμός αρκετά μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι 

ανέρχονταν σε 4.981 άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.168, λειτούργησαν: 

μία (1) δομή Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), εννέα (9) δομές Βρεφών Νηπίων και 

Παιδιών (έξι Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και τρία Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών), είκοσι δύο (22) δομές Τρίτης Ηλικίας (τρεις δομές Βοήθεια στο Σπίτι, δέκα εννέα Κέντρα 

Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η.), δύο (2) δομές Αναπηρίας (Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), μία (1) δομή αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα 

Κοινωνικό Παντοπωλείο) και τέλος μία (1) δομή υγείας (Τράπεζα Αίματος). Αξίζει να σημειωθεί ότι 

το 2020 μειώθηκαν δραματικά οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας (236 ωφελούμενοι το 2020 

έναντι 1.850 το 2019). 

Γράφημα 2.2.168 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Νέας Προποντίδας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο Γράφημα 2.2.169, η πλειοψηφία των 

ωφελούμενων αφορά τους ωφελούμενους των δομών Τρίτης Ηλικίας (61,76%). 

 

Γράφημα 2.2.169 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Νέας Προποντίδας (ΠΚΕ ΠΚΜ 

2020) 

 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 349.916,00€ 

από Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (29.533,10€), τους παιδικούς σταθμούς 

(50.000,00€), την λειτουργία των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (30.000,00€), το 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (51.976,90€), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (144.069,00€) και το Κοινωνικό Παντοπωλείο (44.516,80€).  

Από πόρους του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 1.094.483,00€, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου 

Κοινότητας (41.279,80€) των παιδικών σταθμών (637.841,00€), τις δομές Βοήθεια στο Σπίτι 

(159.989,00€), το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (93.763,10€), τα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (116.251,00€) και το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο (45.450,50€). Τέλος, από άλλες πηγές αντλήθηκαν 35.240,00€ για την συμπλήρωση 
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της χρηματοδότησης των Δημοτικών Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών (33.300,00€), τα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (1.860,00€), και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (80,00€).  

Γράφημα 2.2. 170  Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Νέας Προποντίδας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου ανά πηγή εμφανίζεται στο ανωτέρω 

γράφημα. Συγκεκριμένα, το 2020, το 74% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 24 % προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου και 2% προέρχεται από άλλες πηγές. 

Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του 

Δήμου η χρηματοδότηση των δομών το 2020 παρέμεινε σταθερή ενώ το προσωπικό των δομών 

κοινωνικής ένταξης του Δήμου παρέμεινε αμετάβλητο. 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Το έτος 2020, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν ανεστάλη ή λειτούργησε ηλεκτρονικά 

λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ κάποιες από τις 

υπηρεσίες παρέχονταν κατόπιν ραντεβού. Σημειώνεται ότι οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας 

δηλώνουν ότι δεν μειώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονταν. 

Προτάσεις/Ανάγκες 
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Νέας 

Προποντίδας. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του. Ειδικότερα υπάρχει ανάγκη εξειδικευμένου 

προσωπικού όπως Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτές, ή άλλες σχετικές με τη Δημόσια 

Υγεία ειδικότητες. 

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού με 

ελεγχόμενη διακίνηση πληροφοριών κεντρικά για την ολιστική προσέγγιση των 

ωφελουμένων. 

• Η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με την Κεντρική Διοίκηση και τον ΟΑΕΔ. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ηλικιωμένους και ΑμεΑ. 

 

Οι υπεύθυνοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

• μίας θέσης διοικητικού προσωπικού, και, 

• μίας θέσης ψυχολόγου. 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

• μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού, 

• μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού, και, 

• μίας (1) θέσης ψυχολόγου. 

Οι υπεύθυνοι των δομών Βοήθεια στο Σπίτι θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

• μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού, 

• δύο (2) θέσεων κοινωνικού λειτουργού, και, 

• δύο (2) θέσεων ψυχολόγου. 
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Οι υπεύθυνοι των Βρεφικών/παιδικών Σταθμών θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

• μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού, 

• τεσσάρων (4) θέσεων ψυχολόγου, 

• δύο (2) θέσεων ψυχολόγου, και, 

• τριών (3) θέσεων εργοθεραπευτή. 

Τέλος, οι υπεύθυνοι του Κέντρο Κοινότητας κρίνουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ως επαρκείς 

ενώ ως ανεπαρκή τον εξοπλισμό τους. Οι υπεύθυνοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου κρίνουν ως 

ανεπαρκείς τόσο τις κτιριακές υποδομές αλλά και τον εξοπλισμό τους. 

 

Δήμος Πολυγύρου 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ178, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 21.350 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (22.048 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ179 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 21,73% ή 1.905 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.171, η εγγεγραμμένη 

ανεργία αυξάνεται αρκετά το 2020 μετά από μια περίοδο σταθερότητας των προηγούμενων ετών. 

 

Γράφημα 2.2. 171 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Πολυγύρου (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 
178 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
179 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Γράφημα 2.2.172 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Πολυγύρου (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

Στο παραπάνω Γράφημα 2.7.172, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση 

απασχόλησης για τον Δήμο Πολυγύρου το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ180). Παρατηρούμε το 2020 μια 

μείωση των συνολικών θέσεων εργασίας, με μείωση των θέσεων πλήρους απασχόλησης και μείωση 

των νέων θέσεων μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας στον 

Δήμο Πολυγύρου το 2020 χάθηκαν από δραστηριότητες καταλυμάτων, ως αποτέλεσμα των 

 
180 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και πιθανή συνέπεια της μεγάλη 

αύξηση της εγγεγραμμένης ανεργία στον Δήμο. 

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 404 

άτομα181, έναντι 456 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 204, αφορούν ανέργους, και οι 89 

εργαζόμενους.  

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Έλλειψη Υποδομών, την Οικονομική Ανέχεια 

και την Χρήση Ουσιών και Εξαρτήσεων ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του 

Δήμου. Σημειώνεται ότι το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την 

Οικονομική Ανέχεια, τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και την Ανεργία.  

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Πολυγύρου το 2020 διέθετε συνολικά δέκα οχτώ (18) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 808 

άτομα, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 1.341 άτομα). 

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.173, λειτούργησαν: μία (1) δομή Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), εννέα (9) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών (πέντε 

Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και τέσσερα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) και 

οχτώ (8) δομές Τρίτης Ηλικίας (πέντε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και τρεις 

δομές Βοήθεια στο Σπίτι. 

Γράφημα 2.2.173 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Πολυγύρου (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 
181 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Το 2020 παρατηρούμε ότι μειώθηκαν κατά ~50% οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας (188 

ωφελούμενοι το 2020 έναντι 367 το 2019). Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο 

Γράφημα 2.2.174, οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας, αποτελούν το 23,27% των συνολικά 

ωφελούμενων, ενώ οι δομές Τρίτης ηλικίας έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό που ανέρχεται σε 42,08% 

και οι δομές Βρεφών και Νηπίων σε 34,65%. 

Γράφημα 2.2. 174 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Πολυγύρου (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 214.214,40€ 

από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας 

(34.214,00€), των παιδικών σταθμών (100.000,00€) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (61.180,00€) και το (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

(80.000,00€). Τέλος, από άλλες πηγές αντλήθηκαν 50.000,00€ για την συμπλήρωση της 

χρηματοδότησης των Δημοτικών Παιδικών/Βρεφονηπιακών σταθμών.  

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Πολυγύρου ανά πηγή εμφανίζεται 

στο Γράφημα 2.2.175 παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, το 81% της χρηματοδότησης προέρχεται 

από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 19% προέρχεται από άλλες πηγές. 

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο ΝΠΔΔ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Δήμου η χρηματοδότηση των δομών το 

2020 μειώθηκε αρκετά, ενώ παράλληλα μειώθηκε και το προσωπικό τους. Αντίθετα, οι υπεύθυνοι 

του Κέντρου Κοινότητας δηλώνουν ότι η χρηματοδότηση του αυξήθηκε, αλλά λιγότερο από 50% και 

το προσωπικό τους παρέμεινε αμετάβλητο. 

Γράφημα 2.2.175 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Πολυγύρου (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 

Το έτος 2020, καμία υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας δεν ανεστάλη ή λειτούργησε ηλεκτρονικά 

λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ενώ κάποιες από τις 
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υπηρεσίες παρέχονταν κατόπιν ραντεβού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί οι υπεύθυνοι του Κέντρου 

Κοινότητας δηλώνουν ότι δεν μειώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονταν. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Πολυγύρου. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

• Η διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών με την Κεντρική Διοίκηση και τον ΟΑΕΔ. 

• Η δημιουργία νέων υπηρεσιών για ΑμεΑ. 

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού. 

Σε ότι αφορά την πρόσληψη προσωπικού, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν αναγκαία 

την πρόσληψη ενός ψυχολόγου. 

Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το σύνολο των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου. 

 

Δήμος Σιθωνίας 

Γενικά Στοιχεία 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ182, ο μόνιμος πληθυσμός του 

Δήμου ανέρχεται σε 11.631 κατοίκους, μειωμένος σε σχέση με το 2011 (12.394 κατοίκους).  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΕΑΔ183 για την εγγεγραμμένη ανεργία ανά Δήμο το 2020, το ποσοστό 

των ανέργων ανήλθε σε 38,81% ή 2.020 άτομα. Με βάση το Γράφημα 2.2.176, η εγγεγραμμένη 

ανεργία αυξάνεται αρκετά το 2020 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

Γράφημα 2.2.176 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ στον Δήμο Σιθωνίας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 
182 ΕΛΣΤΑΤ, Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 
183 ΕΙΕΑΔ: Ποσοστό εγγεγραμμένων ανέργων ανά Δήμο 
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Στο Γράφημα 2.2.177, παρουσιάζονται οι νέες θέσεις εργασίας ανά κατάσταση απασχόλησης για 

τον Δήμο Σιθωνίας το 2018 έως το 2020 (ΕΙΕΑΔ184). Παρατηρούμε το 2020 μια αύξηση των νέων 

θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης έναντι των μερικής και εκ περιτροπής εργασίας. Παρόλο 

που αυξάνονται οι συνολικές θέσεις εργασίας το 2020 παρατηρούμε αύξηση της εγγεγραμμένης 

ανεργίας. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο το 2020 αφορούν υπηρεσίες εστίασης 

και καταλύματα. 

 Γράφημα 2.2.177 Νέες θέσεις εργασίας ανά μορφή απασχόλησης στον Δήμο Σιθωνίας (ΕΙΕΑΔ 2018-2020) 

 

 
184 ΕΙΕΑΔ: Μισθωτή εργασία 2014-2021 
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Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του Δήμου το 2020 ανέρχονται σε 298 

άτομα185, έναντι 205 ατόμων το 2019. Από αυτούς οι 166, αφορούν ανέργους, και οι 42, 

εργαζόμενους. 

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου 

Για το έτος 2020, η έρευνα πεδίου καταδεικνύει την Ανεργία, την Οικονομική Ανέχεια και την 

Έλλειψη Υποδομών ως τα τρία σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου. Σημειώνεται ότι 

το 2019, η έρευνα είχε καταγράψει ως κατά σειρά σημαντικότερα την Έλλειψη Υποδομών, την 

Οικονομική Ανέχεια και την Ανεργία.  

 

 

 

Κοινωνικές Δομές/Υπηρεσίες 

Ο Δήμος Σιθωνίας το 2020 διέθετε συνολικά οχτώ (8) δομές, οι οποίες εξυπηρέτησαν 595 άτομα, 

αριθμός ιδιαίτερα μειωμένος σε σχέση με το 2019 (όπου οι ωφελούμενοι ανέρχονταν σε 1.231 

άτομα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2.178, λειτούργησαν: μία (1) δομή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κέντρο Κοινότητας), τέσσερις (4) δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

(δύο Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, και δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), δύο 

(2) δομές Τρίτης Ηλικίας (δύο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η. και δύο δομές 

Βοήθεια στο Σπίτι) και μία (1) δομή αντιμετώπισης της Φτώχειας (ένα πρόγραμμα ΤΕΒΑ). 

Γράφημα 2.2.178 Κοινωνικές δομές στον Δήμο Σιθωνίας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 
185 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας,  Δικαιούχοι ΕΕΕ, 2020. 
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Το 2020 παρατηρούμε ότι μειώθηκαν περίπου στο μισό οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας 

(173 ωφελούμενοι το 2020 έναντι 300 το 2019). Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο 

Γράφημα 2.2.179, οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας, αποτελούν το 29,08% των συνολικά 

ωφελούμενων και οι δομές Τρίτης Ηλικίας το 29,41%. Ακολουθούν οι δομές Αντιμετώπισης της 

Φτώχειας (28,57%) και οι δομές Βρεφών και Νηπίων (12,94%). 

Γράφημα 2.2.179 Ποσοστό ωφελούμενων ανά τύπο κοινωνικής δομής στον Δήμο Σιθωνίας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 295 

Για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου το 2020, αντλήθηκαν 91.650,00€ από 

Αμιγώς Εθνικούς Πόρους (και συγκεκριμένα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου) που 

χρηματοδότησαν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών (35.500,00€) και την λειτουργία των Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (56.150,00€). Από πόρους του ΕΣΠΑ αντλήθηκαν 243.755,00€, 

που χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (36.488,00€) των παιδικών σταθμών 

(68.262,00€), και τις δομές Βοήθεια στο Σπίτι (139.005,00€). Τέλος, από άλλες πηγές αντλήθηκαν 

2.360,00€ για την συμπλήρωση της χρηματοδότησης των Δημοτικών Παιδικών/Βρεφονηπιακών 

σταθμών.  

Το ποσοστό χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Σιθωνίας ανά πηγή εμφανίζεται στο 

Γράφημα 2.2.180 παρακάτω. Συγκεκριμένα, το 2020, το 72% της χρηματοδότησης προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α., ενώ το 27% προέρχεται από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου και 1% προέρχεται από άλλες πηγές. 

Σύμφωνα με την προϊσταμένη του διοικητικού τμήματος του ΝΠΔΔ «Η αλληλεγγύη» η 

χρηματοδότηση των δομών το 2020 υπέστη μικρή μείωση ενώ το προσωπικό των δομών κοινωνικής 

ένταξης του Δήμου παρέμεινε αμετάβλητο. 

 

Γράφημα 2.2. 180 Ποσοστό χρηματοδότησης ανά πηγή στον Δήμο Σιθωνίας (ΠΚΕ ΠΚΜ 2020) 

 

Επιπτώσεις Πανδημίας 
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Εν μέσω της πανδημίας, οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας δήλωσαν ότι μειώθηκε και η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 

Παράλληλα, μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου λάμβαναν χώρα είτε με 

ραντεβού είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε ηλεκτρονικά 173 

ωφελούμενους (100% του συνόλου)  για την διεκπεραίωση αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων. 

 

Προτάσεις/Ανάγκες 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις και οι ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Σιθωνίας. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

• Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού ως επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών των κοινωνικών δομών του.  

• Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του ευάλωτου πληθυσμού. 

• Η δημιουργία/χρήση νέων υποδομών για στέγαση υπηρεσιών 

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Κοινότητας θεωρούν αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού των 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

• μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού, και, 

• μίας (1) θέσης ψυχολόγου. 

 Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους κρίνονται επαρκείς για το σύνολο των 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας. 
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2.2.8. Φορείς της Κοινωνίας των πολιτών και Μητροπόλεις 

 

Στην έρευνα πεδίου του 2020 δεν καταγράφηκαν ολοκληρωμένες απαντήσεις από φορείς της Κοινωνίας 

των πολιτών και Μητροπόλεις. 

 

  



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 298 

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 31/12/2020 

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.   

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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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, 

καθώς και με το υπ. Αριθμ. 56390/03-06-2020 έγγραφο με θέμα «Οδηγίες για την Αναθεώρηση των 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο έτος 2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων / 

Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ,  στις 19/06/2020. 

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.  

Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του ΕΠ που έλαβε χώρα στις 19/12/2018 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.  

Η Αναθεώρηση που έλαβε χώρα στις 19/06/2020  αφορούσε αποκλειστικά στη μεταφορά πόρων 

ύψους  92,1 εκ. ευρώ σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής ή 115,1 εκ.ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης 

από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης-Επιχειρηματικότητας- 

Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ), προκειμένου να στηριχθούν οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της 

Περιφέρειας οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λειτουργία τους εξαιτίας των έκτακτων 

συνθηκών που διαμορφώθηκαν σαν αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, που έπληξε και τη χώρα 

μας. Διευκρινίζεται ότι η συνολική μείωση των πόρων του Προγράμματος προέρχεται από μείωση 

των πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 7- Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των 

προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 

Κατά αυτόν τον τρόπο, ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 

894.840.260,00 €, ενώ το ποσοστό συγχρηματοδότησης αγγίζει το 80% (και στα δύο διαρθρωτικά 

ταμεία ΕΚΤ & ΕΤΠΑ).  
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Στον Πίνακα 3.1.1, που ακολουθεί, παρουσιάζεται η Χρηματοδοτική Κατανομή του ΘΣ 9  όπως έχει 

διαμορφωθεί μετά την τελευταία Αναθεώρηση του Προγράμματος.  

Πίνακας 3.1.1 Χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 8 και 9Α, 9Β  

Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Στήριξη της Ένωσης  

(σε ευρώ) 

Εθνική Συμμετοχή  

(σε ευρώ) 

Συνολική 

Χρηματοδότηση 

 (σε ευρώ) 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

ΑΞ09Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 

49.483.938,00 12.370.986,00 61.854.924,00 80% 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 

149.997.410,00 37.499.353,00 187.496.763,00 80% 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, 2021 

 

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  
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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: 

 

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).  



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 302 

✓ Επέκταση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (Οικοτροφεία, Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης ΑΜΕΑ, Ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ).  

 

Αναλυτικά: 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΑΠ9Α - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 

της φτώχειας (ΕΤΠΑ) μετά και την Αναθεώρηση της 19/06/2020 ανέρχεται σε 61.854.924 €.  Ο π/υ 

των προσκλήσεων με στοιχεία αναφοράς 31/12/2020 ανέρχεται σε 127,6% της Συνολικής Δημόσιας 

Δαπάνης (εφεξής ΣΔΔ), ενώ το ποσοστό ενεργοποίησης (Εντάξεις) στο 120,5%. Ο βαθμός 

συμβασιοποίησης του Άξονα  και οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 56,9%  και 

45,4% αντίστοιχα της ΣΔΔ,  ποσοστά που κρίνονται αμφότερα ικανοποιητικά για το χρονικό σημείο 

υλοποίησης του ΕΠ και με δεδομένο ότι κατά την τελευταία Αναθεώρηση του Προγράμματος 

αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του Άξονα.  

Συνοπτικά η πορεία υλοποίησης του ΑΠ9Α, έως τις 31/12/2020, έχει ως εξής: 

-   Έχουν εκδοθεί  προσκλήσεις συνολικής αξίας  78,93 εκατ. €. 

-  Έχουν ενταχθεί 38 πράξεις, με π/υ 74,55 εκατ. € (βαθμός ενεργοποίησης 120,5%). Εξ’ αυτών οι 

είκοσι οχτώ (28) αφορούν σε δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υφιστάμενων δομών και 

υποδομών υγείας (συνολικής αξίας 70,3 εκατ. €) και οι δέκα (10) σε κοινωνικές υποδομές (συνολικής 

αξίας 4,3 εκατ. €).  

-  Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται σε 35,2 εκατ. €. 

- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 28,05 εκατ. € (βαθμός απορρόφησης 

45,4 %).   

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ9Α του ΕΠ ΠΚΜ φαίνεται συνοπτικά στο διάγραμμα και τον πίνακα που 

ακολουθούν.   
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Γράφημα 3.1.1 Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Α 

 

    Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, 2021 
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Πίνακας 3.1.2: Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Α 

ΑΠ Ταμείο  Δράση  Εξειδίκευση  Προσκλήσεις Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές 

(Αποδεκτό Διαχ.) 

Πλήθος ΔΔ 
  

ΑΞ09Α - Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας 

(ΕΤΠΑ) 

  32.430.000 78.930.000 38 74.551.576 35.188.517 28.053.270 

ΑΞ09Α ΕΤΠΑ 9α.1 Επέκταση 

και αναβάθμιση 

υφιστάμενων 

δομών και 

υποδομών υγείας 

26.430.000 72.930.000 28 70.270.077 31.693.990 26.034.299 

9α.2 Κοινωνικές 

υποδομές 

6.000.000 6.000.000 10 4.281.498 3.494.527 2.018.971 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, 2021 

 

Σημειώνεται ότι μέχρι το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ, με εξαίρεση συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες, οι οποίες 

εμφανίζουν σχετική καθυστέρηση η υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 9Α συνεισφέρει, ικανοποιητικά στους αντίστοιχους στόχους 

της ΠΕΣΚΕ, αν μάλιστα συνυπολογιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, στο ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. 
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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. 
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✓ 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. 

 

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 μέσω μίας ολοκληρωμένης πολιτικής, η οποία θα αξιοποιεί παρεμβάσεις 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, θα προωθεί την απασχόληση 

καθώς και τη 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.  
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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.  

✓ 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 
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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. 

✓ 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. 
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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 

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 2014-
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15 και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ή πιλοτικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο για 

την αντιμετώπιση νέων αναδυόμενων αναγκών. 

✓ Υποστήριξη της αναδοχής (φιλοξενούσες οικογένειες) ως μεθόδου αποϊδρυματισμού και 

κοινωνικής επανένταξης ατόμων με ψυχικές ασθένειες που παραμένουν στα ψυχιατρικά 

ιδρύματα. 

✓ Λειτουργία δομής/δομών ψυχικής υγείας για πάσχοντες από τη νόσο Alzheimer. 

✓ Λειτουργία ξενώνα/ξενώνων για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά. 

✓ Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε πρόσφυγες/μετανάστες/αιτούντες άσυλο. 

✓ Αποασυλοποίηση χρονίως πασχόντων ψυχικά ασθενών. 

✓ Υποστήριξη υπηρεσιών μείωσης της βλάβης που προκαλούν οι εξαρτήσεις. 

✓ Υποστήριξη δομών θεραπείας των εξαρτήσεων. 

✓ Υποστήριξη παρεμβάσεων πρόληψης των εξαρτήσεων. 

 

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. 

o 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 
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(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 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  
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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 συνολικός προϋπολογισμός του ΑΠ9Β – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 

της φτώχειας (ΕΚΤ) ανέρχεται σε 187.496.763€. Ο π/υ των προσκλήσεων με στοιχεία αναφοράς 

31/12/2020 ανέρχεται στο 117,7% της ΣΔΔ, ενώ το ποσοστό ενεργοποίησης του ΑΠ9Β (εντάξεις) 

ανέρχεται στο 129,8% της ΣΔΔ. Ο βαθμός συμβασιοποίησης του Άξονα και οι καταχωρημένες 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 314 

δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 117,2% και 64,8 % της ΣΔΔ αντίστοιχα, ποσοστά που κρίνονται 

αμφότερα ικανοποιητικά για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.  

 

Συνοπτικά η πορεία υλοποίησης του ΑΠ9Β έχει ως εξής: 

-   Έχουν εκδοθεί  προσκλήσεις συνολικής αξίας  220,8 εκατ. €. 

-  Έχουν ενταχθεί 199 πράξεις- έργα, με π/υ 243,4 εκατ. € (βαθμός ενεργοποίησης 129,8%).  

Εξ’ αυτών: 

o Δεκατρείς (16) 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 (49) δράσεις αφορούν στην Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την 

προώθηση της ισότητας των ευκαιριών (Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii). 

o Εκατό πέντε (109) 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 (19) δράσεις αφορούν σε Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων (Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi).  
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-  Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 219,7 εκατ. €. 

- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 121,5 εκατ. € (βαθμός απορρόφησης 

64,8 %).   

- Η επενδυτική προτεραιότητα 9v έως και τις 31/12/2020 συνεχίζει να εμφανίζει μηδενικό βαθμό 

ενεργοποίησης. Σημειώνεται ότι, οι δράσεις της επενδυτικής προτεραιότητας 9v που 

χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ προβλέπεται να υλοποιηθούν σε συντονισμό με τις δράσεις της 

επενδυτικής προτεραιότητας 9c που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.  

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ9Β του ΕΠ ΠΚΜ φαίνεται συνοπτικά στο διάγραμμα και τον πίνακα που 

ακολουθούν και κρίνεται ότι μέχρι το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ το οποίο εξετάζεται 

(έως 31/12/2020) και με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες, οι 

οποίες εμφανίζουν σχετική καθυστέρηση (και στις οποίες γίνεται αναφορά στη συνέχεια στο πλαίσιο 

του Κεφαλαίου Γ.2) συνεισφέρει, όπως θα δούμε και εν συνεχεία, ικανοποιητικά στους αντίστοιχους 

στόχους της ΠΕΣΚΕ. 

 

Γράφημα 3.1.2 Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Β 

 

      Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, 2021 
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Πίνακας 3.1.3: Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Β 

ΑΠ Ταμείο  ΔΔ Δράση  Εξειδίκευση   %  Προσκλήσεις  %  Εντάξεις  %  Συμβάσεις  %  Πληρωμές 

(Συγχρ/μενη ΔΔ) 

 %  

Πλήθος ΔΔ 
     

ΑΞ09Β - 

Προώθηση 

της 

κοινωνικής 

ένταξης και 

καταπολέμη

ση της 

φτώχειας - 

ΕΚΤ 

 187.496.763 
 

246.511.083 131,5% 220.770.434 117,7% 199 243.404.616 129,8% 219.692.344 117,2% 121.502.348 64,8% 

ΑΞ09Β ΕΚΤ 62.815.973 9i.1 Παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας και φιλοξενίας 

παιδιών (παιδικοί / 

βρεφικοί / βρεφονηπιακοί 

σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για 

άτομα που έχουν την 

ευθύνη φροντίδας παιδιών 

σε νοικοκυριά που 

απειλούνται από φτώχεια 

και κοινωνικό αποκλεισμό 

49.571.607 78,9% 44.370.928 70,6% 6 67.677.160 107,7% 67.124.722 106,9% 57.222.941 91,1% 

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% 3.013.248 4,8% 

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% 2.801.228 4,5% 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 317 

ΑΠ Ταμείο  ΔΔ Δράση  Εξειδίκευση   %  Προσκλήσεις  %  Εντάξεις  %  Συμβάσεις  %  Πληρωμές 

(Συγχρ/μενη ΔΔ) 

 %  

Πλήθος ΔΔ 
     

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% 69.585 0,1% 

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% 1.856.858 3,0% 34.580 0,1% 

9i.6 Κατάρτιση για ευπαθείς 

ομάδες στις περιοχές 

παρέμβασης των 

Στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

άλλων πόλεων της 

Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, πλην της 

Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης 

678.000 1,1% 358.000 0,6% 3 287.049 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 

9.005.228 9ii.1 Δομές για αστέγους 2.550.000 28,3% 2.550.000 28,3% 1 3.421.912 38,0% 3.421.912 38,0% 1.927.072 21,4% 

9ii.2 Εκμάθηση ελληνικής 

γλώσσας και ανάπτυξη 

380.000 4,2% 380.000 4,2% 5 375.775 4,2% 137.160 1,5% 107.646 1,2% 
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ΑΠ Ταμείο  ΔΔ Δράση  Εξειδίκευση   %  Προσκλήσεις  %  Εντάξεις  %  Συμβάσεις  %  Πληρωμές 

(Συγχρ/μενη ΔΔ) 

 %  

Πλήθος ΔΔ 
     

ψηφιακών δεξιοτήτων για 

Ρομά 

9ii.3 Επιδότηση Ενοικίου 2.880.000 32,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

9ii.4 Προώθηση στην 

απασχόληση ατόμων που 

ανήκουν σε 

περιθωριοποιημένες 

κοινότητες και 

χαρακτηρίζονται από 

πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες, όπως οι 

Ρομά 

2.730.000 30,3% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

37.080.968 9iii.1 Συμβουλευτικά 

κέντρα και ξενώνες 

φιλοξενίας κακοποιημένων 

γυναικών 

4.500.000 12,1% 3.525.000 9,5% 8 7.784.963 21,0% 5.082.768 13,7% 4.383.349 11,8% 

9iii.2 Εξειδικευμένη 

εκπαιδευτική υποστήριξη 

για ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

10.627.500 28,7% 11.266.009 30,4% 6 8.958.720 24,2% 8.958.720 24,2% 7.503.037 20,2% 

9iii.3 Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης για παιδιά 

και εφήβους με νοητική 

υστέρηση ή/και αναπηρίες, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί 

Ολοκληρωμένης Φροντίδας 

5.986.081 16,1% 4.275.382 11,5% 5 5.435.738 14,7% 5.435.738 14,7% 4.880.382 13,2% 
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ΑΠ Ταμείο  ΔΔ Δράση  Εξειδίκευση   %  Προσκλήσεις  %  Εντάξεις  %  Συμβάσεις  %  Πληρωμές 

(Συγχρ/μενη ΔΔ) 

 %  

Πλήθος ΔΔ 
     

9iii.4 Κέντρα Διημέρευσης-

ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ 

10.773.000 29,1% 11.000.000 29,7% 10 19.929.600 53,7% 19.929.600 53,7% 11.861.600 32,0% 

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% 291.484 0,8% 240.135 0,6% 

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 1.312.129 3,5% 957.383 2,6% 496.268 1,3% 

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% 652.500 1,8% 7 521.240 1,4% 417.540 1,1% 184.817 0,5% 

9iii.8 Δράσεις και δομές 

στήριξης ευπαθών ομάδων 

πληθυσμού στις περιοχές 

παρέμβασης των 

Στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

1.421.053 3,8% 1.497.600 4,0% 3 1.593.600 4,3% 1.593.600 4,3% 436.000 1,2% 
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ΑΠ Ταμείο  ΔΔ Δράση  Εξειδίκευση   %  Προσκλήσεις  %  Εντάξεις  %  Συμβάσεις  %  Πληρωμές 

(Συγχρ/μενη ΔΔ) 

 %  

Πλήθος ΔΔ 
     

της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης 

9iii.9 Στέγες 

Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης (ΣΥΔ) 

9.198.000 24,8% 9.000.000 24,3% 5 3.142.650 8,5% 536.550 1,4% 0 0,0% 

66.031.468 9iv.1 Κέντρα Κοινότητας 21.500.000 32,6% 8.100.000 12,3% 38 22.407.204 33,9% 20.402.462 30,9% 7.363.785 11,2% 

9iv.2 Δομές Παροχής 

Βασικών Αγαθών 

10.000.000 15,1% 4.410.000 6,7% 20 10.138.608 15,4% 10.138.608 15,4% 4.329.049 6,6% 

9iv.3 ΚΗΦΗ 6.000.000 9,1% 1.190.000 1,8% 8 6.310.584 9,6% 6.310.584 9,6% 4.127.845 6,3% 

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% 210.638 0,3% 

9iv.5 Ανάπτυξη υπηρεσιών 

αγωγής υγείας και 

κοινωνικής πρόνοιας 

4.000.000 6,1% 4.000.000 6,1% 1 3.688.308 5,6% 3.688.308 5,6% 729.950 1,1% 

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% 1.101.461 1,7% 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 321 

ΑΠ Ταμείο  ΔΔ Δράση  Εξειδίκευση   %  Προσκλήσεις  %  Εντάξεις  %  Συμβάσεις  %  Πληρωμές 

(Συγχρ/μενη ΔΔ) 

 %  

Πλήθος ΔΔ 
     

9iv.7 Βελτίωση της 

πρόσβασης σε προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες 

Υγείας και Πρόνοιας στις 

περιοχές παρέμβασης των 

Στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

άλλων πόλεων της 

Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, πλην της 

Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης 

1.063.000 1,6% 1.133.500 1,7% 9 1.269.981 1,9% 1.089.534 1,7% 324.219 0,5% 

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 4.953.432 7,5% 3.759.937 5,7% 401.054 0,6% 
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ΑΠ Ταμείο  ΔΔ Δράση  Εξειδίκευση   %  Προσκλήσεις  %  Εντάξεις  %  Συμβάσεις  %  Πληρωμές 

(Συγχρ/μενη ΔΔ) 

 %  

Πλήθος ΔΔ 
     

9iv.9 Παροχή Υπηρεσιών 

Ψυχικής Υγείας στην 

Κοινότητα 

14.770.000 22,4% 29.540.000 44,7% 6 3.020.848 4,6% 1.403.714 2,1% 141.446 0,2% 

9iv.10 Αντιμετώπιση των 

εξαρτήσεων 

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.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% 3.323.152 5,0% 

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% 2 740.520 1,1% 740.520 1,1% 0 0,0% 

9iv.13 Θωράκιση της 

Δημόσιας Υγείας στην 

Περιφέρεια μέσω  

πρόληψης, έγκαιρης 

ανίχνευσης και 

αντιμετώπιση επιδημιών 

(Covid-19) σε χώρους 

μεταναστών/προσφύγων 

4.599.850 7,0% 4.599.850 7,0% 1 4.557.482 6,9% 0 0,0% 0 0,0% 

9iv.14 Διασφάλιση 

ομοιογενούς και συνεχούς 

απόκρισης των Δημόσιων 

Δομών Υγείας σε 

Πρωτοβάθμιο και 

34.914.230 52,9% 34.914.230 52,9% 1 34.855.520 52,8% 34.850.520 52,8% 4.122.289 6,2% 
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ΑΠ Ταμείο  ΔΔ Δράση  Εξειδίκευση   %  Προσκλήσεις  %  Εντάξεις  %  Συμβάσεις  %  Πληρωμές 

(Συγχρ/μενη ΔΔ) 

 %  

Πλήθος ΔΔ 
     

Δευτεροβάθμιο επίπεδο 

ιδιαίτερα κατά την 

παρούσα Υγειονομική 

Κρίση του COVID-19 

5.064.997 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% 

7.498.129 9vi.1 Κάλυψη λειτουργικών 

εξόδων ΕΦ - ΟΤΔ στις 

εγκεκριμένες περιοχές 

εφαρμογής 

ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ 

456.517 6,1% 1.167.517 15,6% 11 1.161.236 15,5% 456.517 6,1% 150.171 2,0% 

9vi.2 Δράσεις ΕΚΤ για την 

εγκεκριμένη περιοχή 

εφαρμογής 

ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που 

περιλαμβάνει τους Δήμους 

Λαγκαδά, Βόλβης και 

641.565 8,6% 439.000 5,9% 2 435.298 5,8% 131.298 1,8% 9.474 0,1% 
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ΑΠ Ταμείο  ΔΔ Δράση  Εξειδίκευση   %  Προσκλήσεις  %  Εντάξεις  %  Συμβάσεις  %  Πληρωμές 

(Συγχρ/μενη ΔΔ) 

 %  

Πλήθος ΔΔ 
     

τμήματα των Δήμων 

Ωραιοκάστρου, Θέρμης, 

Θερμαϊκού, Πυλαίας-

Χορτιάτη και Δέλτα του 

Νομού Θεσσαλονίκης  

9vi.3 Δράσεις ΕΚΤ για την 

εγκεκριμένη περιοχή 

εφαρμογής 

ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που 

περιλαμβάνει το δήμο 

Χαλκηδόνος και τμήμα του 

Δήμου Δέλτα στον Νομό 

Θεσσαλονίκης 

217.000 2,9% 124.000 1,7% 1 123.983 1,7% 62.963 0,8% 0 0,0% 

9vi.4 Δράσεις ΕΚΤ για την 

εγκεκριμένη περιοχή 

εφαρμογής 

ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στη 

Χαλκιδική 

458.352 6,1% 268.352 3,6% 1 264.913 3,5% 20.803 0,3% 5.928 0,1% 

9vi.5: Δράσεις ΕΚΤ για την 

εγκεκριμένη περιοχή 

εφαρμογής 

ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην 

Πέλλα 

383.783 5,1% 384.000 5,1% 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% 2 87.600 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 
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ΑΠ Ταμείο  ΔΔ Δράση  Εξειδίκευση   %  Προσκλήσεις  %  Εντάξεις  %  Συμβάσεις  %  Πληρωμές 

(Συγχρ/μενη ΔΔ) 

 %  

Πλήθος ΔΔ 
     

9vi.7: Δράσεις ΕΚΤ για την 

εγκεκριμένη περιοχή 

εφαρμογής 

ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην 

Πιερία 

306.174 4,1% 171.174 2,3% 2 171.169 2,3% 13.410 0,2% 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, 2021.
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Έργα και δράσεις κοινωνικής πολιτικής στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονία 

Πίνακας 3.1.4. Βελτίωση Υποδομών Υγείας 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 

9.469.548,82 7.241.407,06 

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 15.595.483,25 

3. 5008017 Προμήθεια 15 

ασθενοφόρων 4Χ2 για 

τις ανάγκες του ΕΚΑΒ 

στην Περιφέρεια 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΜΕΣΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

1.004.028,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 

2.312.600,00 423.075,83 

5. 5027323 Προμήθεια και 

εγκατάσταση 

τεσσάρων 4 

Ακτινολογικών 

μηχανημάτων και 

ενός 1 Συστήματος 

ψηφιοποίησης 

εικόνων σε Κέντρα 

Υγείας της 

Περιφέρειας 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

262.000,00 238.452,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 5027405 Προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για το 

Γενικό Νοσοκομείο 

ΝΓΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

153.000,00 132.653,60 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 

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 

 

 

 

 

 

 

417.235,20 

8. 5028229 Προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για το 

Γενικό Νοσοκομείο 

Κιλκίς και το Γενικό 

Νοσοκομείο  ΓΝΚΥ 

Γουμένισσας 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΚΙΛΚΙΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

266.700,00 363.491,69 

9. 5028273 Προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού Γενικού 

Νοσοκομείου Σερρών 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΣΕΡΡΩΝ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

445.500,00 836.318,00 

10. 5028307 Προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού 

Εξοπλισμού για τις 

ανάγκες του ΓΝΘ 

Ιπποκρατείου 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ  

"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

836.318,00 836.318,00 

11. 5050796 Προμήθεια και 

εγκατάσταση ενός 1 

ψηφιακού 

αγγειογραφικού 

συγκροτήματος ενός 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

595.200,00 585.600,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

επιπέδου στο 

ακτινοδιαγνωστικό 

τμήμα του ΓΝΘ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

12. 5063435 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια και 

εγκατάσταση 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για την 

κάλυψη αναγκών 

διαφόρων τμημάτων 

του ΓΝΘ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

4.641.000,00 0 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

13. 5063837 Προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για το 

Γενικό Νοσοκομείο 

Βέροιας 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

1.734.000,00 0 

14. 5064471 Προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού 

Εξοπλισμού για το 

Γενικό Νοσοκομείο 

Κιλκίς 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΚΙΛΚΙΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

769.000,00 0 

15. 5067688 Προμήθεια και 

εγκατάσταση  

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού 

ορθοπαντογράφων 

μηχανημάτων 

μέτρησης οστικής 

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

820.500,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

πυκνότητας 

υπερήχων λοιπού 

ιατρικού εξοπλισμού 

συσκευών ελέγχου 

ιατρικού εξοπλισμού 

και οργάνων ελέγχου 

ακτινοφυσικού για τα 

ΚΥ της Κ Μακεδονίας 

16. 5068862 Προμήθεια και 

εγκατάσταση 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού στο ΑΝΘ 

Θεαγένειο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

(ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ) 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

4.576.000,00 0 

17. 5068895 

 

 

Προμήθεια ενός 

αξονικού 

τομογράφου για το 

Γενικό Νοσοκομείο 

Κιλκίς 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΚΙΛΚΙΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

380.000,00 

 

 

 

 

0 

18. 5069170 Προμήθεια ειδών 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για το 

ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ  

"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

5.940.000,00 0 

19. 5069186 Προμήθεια και 

εγκατάσταση 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για την 

κάλυψη αναγκών 

διαφόρων τμημάτων 

του ΓΝΘ Γ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Γ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

7.707.040,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

20. 5069397 

 

 

 

Προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για το ΓΝ 

Χαλκιδικής 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

808.000,00 0 

 

 

 

21. 5070502 Προμήθεια και 

εγκατάσταση  έξι 6 

ακτινολογικών 

μηχανημάτων 

δεκατριών 13 

ψηφιακών 

εμφανιστηρίων 

τεσσάρων 4 

ψηφιακών 

μαστογράφων και 

δεκαέξι 16 

οδοντιατρικών  

συγκροτημάτων για 

τις ανάγκες των ΚΥ της 

Περιφέρειας 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

1.696.000,00 0 

22. 5070568 Προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για τις 

δομές Αβάθμιας και 

Ββάθμιας φροντίδας 

υγείας για τη 

Νοσοκομειακή 

Μονάδα Γιαννιτσών 

του ΓΝ Πέλλας 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΠΕΛΛΑΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

664.000,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

23. 5070786 Προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για το 

ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΧΕΠΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

4.191.700,00 0 

24. 5071127 Προμήθεια ειδών 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για την 

ανάπτυξη 

δερματοογκολογικού 

κέντρου στην 

αποκεντρωμένη 

οργανική μονάδα 

Αφροδισίων και 

Δερματικών Νόσων 

του ΓΝΘ Ιπποκράτειο 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ  

"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

640.000,00 0 

25. 5073456 Προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για τις 

ανάγκες του Γενικού 

Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 1 

ΝΓΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

1.665.000,00 0 

26. 5073536 Προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για τις 

ανάγκες της 

ΝΜΕΔΕΣΣΑΣ του 

ΓΝΠΕΛΛΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΠΕΛΛΑΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

622.000,00 

 

 

 

 

0 

27. 5075005 Προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για το 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

872.000,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

Γενικό Νοσοκομείο 

Νάουσας 

28. 5075935 Προμήθεια 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για τις 

ανάγκες του 

Αγγειοχειρουργικού 

και του 

Παθολογοανατομικού 

Τμήματος του ΓΝΘ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ  

"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 

Υποδομές στον 

τομέα της 

υγείας 

495.000,00 0 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

Πίνακας 3.1. 5. Βελτίωση Κοινωνικών Υποδομών 

Α/   Α/Α MIS Τίτλος Έργου Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

1. 5007963 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 

148.592,00 144.459,57 

2. 5007982 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 

144.442,00 155.225,93 
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Α/   Α/Α MIS Τίτλος Έργου Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

και τοπική 

ανάπτυξη 

3. 5008019 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 42.320,00 

4. 5008062 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 

204.763,00 203.346,36 

5. 5008085 Προμήθεια 4 

οχημάτων 

εξυπηρέτησης ΑμεΑ   

ΔΗΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Άλλες 

κοινωνικές 

υποδομές που 

συμβάλλουν 

στην 

περιφερειακή 

και τοπική 

ανάπτυξη 

319.920,00 0 

6. 5008108 Αξιοποίηση δημοτικού 

κληροδοτήματος 

Σελεμενάκη Δ με τη 

δημιουργία ΚΗΦΗ 

Δήμου Νέας 

Προποντίδας 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 

ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Άλλες 

κοινωνικές 

υποδομές που 

συμβάλλουν 

στην 

περιφερειακή 

370.250,00 144.502,22 
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Α/   Α/Α MIS Τίτλος Έργου Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

και τοπική 

ανάπτυξη 

7. 5008156 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 24.459,97 

8. 5008159 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 

376.147,02 370.051,82 

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  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(Π.Κ.Μ.) 

Άλλες 

κοινωνικές 

υποδομές που 

συμβάλλουν 

στην 

περιφερειακή 

και τοπική 

ανάπτυξη 

5.286.040,00 776.825,27 
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Α/   Α/Α MIS Τίτλος Έργου Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

10. 5008964 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 

177.650,00 157.779,95 

11. 5009074 Αγορά και εξοπλισμός 

στέγης 

υποστηριζόμενης 

διαβίωσης ΑΜΕΑ στην 

Έδεσσα 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Άλλες 

κοινωνικές 

υποδομές που 

συμβάλλουν 

στην 

περιφερειακή 

και τοπική 

ανάπτυξη 

203.952,00 157.779,95 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ), 2021 

 

Πίνακας 3.1.6 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

 

Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 11.400.048,28 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 

 

 

 

 

 

 

23.430.510,46 

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 13.706.181,77 

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 2.962.914,42 

5. 5047026 Εναρμόνιση 

οικογενειακής 

και 

επαγγελματικής 

ζωής για το 

σχολικό έτος 

2019-2020 

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 

22.696.237,00 1.999.957,14 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας 

6. 5069536 Εναρμόνιση 

οικογενειακής 

και 

επαγγελματικής 

ζωής για το 

σχολικό έτος 

2020-2021 

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 

29.400.000,00 3.723.329,32 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

Πίνακας 3.1.7. Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης 

Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμ

ός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

1. 5010656 Προώθηση στην 

απασχόληση 

ατόμων ευπαθών 

κοινωνικών 

ομάδων 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΈΝΩΣΗ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ενεργητική ένταξη, 

μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση 

των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας 

3.024.108,50 2.801.227,62 

2. 5011435 Ανάπτυξη των 

επαγγελματικών 

προσόντων 

μακροχρόνια 

ανέργων με 

χαμηλά 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΈΝΩΣΗ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ενεργητική ένταξη, 

μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση 

των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη 

3.112.698,75 3.013.247,91 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμ

ός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

εκπαιδευτικά 

προσόντα 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας 

3. 5010638 Περιφερειακός 

Μηχανισμός 

διάγνωσης των 

αναγκών της 

αγοράς εργασίας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(Π.Κ.Μ.) 

Ενεργητική ένταξη, 

μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση 

των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας 

459.100,00 69.584,67 

4. 5032859 Αναβάθμιση 

προσόντων για 

μακροχρόνια 

ανέργους της 

Μητροπολιτικής 

Ενότητας 

Θεσσαλονίκης σε 

ειδικότητες του 

ξενοδοχειακού 

κλάδου 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 

Ενεργητική ένταξη, 

μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση 

των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας 

1.348.575,00 0 

5. 5033700 Συνδυασμένη 

παρέμβαση 

αναβάθμισης 

επαγγελματικών 

προσόντων για 

μακροχρόνια 

ανέργους 

επιστήμονες για 

την ενίσχυση της 

καινοτομίας και 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 

Ενεργητική ένταξη, 

μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση 

των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας 

1.112.740,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμ

ός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

της 

εξωστρέφειας 

των ΜΜΕ στις 

περιοχές 

παρέμβασης της 

Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης ΣΒΑΑ 

Θεσσαλονίκης 

6. 5033733 Δράσεις 

επανακατάρτιση

ς 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 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Β.Ε.) 

Ενεργητική ένταξη, 

μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση 

των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητα 

970.530,00 34.580,33 

7. 5033816 Αναβάθμιση των 

προσόντων και 

κτήση νέων 

δεξιοτήτων 

ανέργων 

επιστημόνων 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ - 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ενεργητική ένταξη, 

μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση 

των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη 

1.024.260,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμ

ός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

πολυτεχνικών και 

τεχνολογικών 

σχολών και 

σχολών 

πληροφορικής 

στους τομείς των 

ΤΠΕ της 

Ποιότητας των 

Τεχνικών Έργων 

στη ΣΒΑΑ της 

Μητροπολιτικής 

Ενότητας 

Θεσσαλονίκης 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας 

8. 5063606 Πρόγραμμα 

Κατάρτισης 

Ατόμων με 

Αναπηρία στην 

Έδεσσα 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Ενεργητική ένταξη, 

μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση 

των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας 

29.998,80 0 

9. 5067557 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

ανέργων 

ευπαθών 

ομάδων στην 

περιοχή 

παρέμβασης της 

Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης ΣΒΑΑ 

Κατερίνης 

ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Ενεργητική ένταξη, 

μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση 

των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας 

50.000,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμ

ός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

10. 5070961 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

μακροχρόνια 

ανέργων στην 

περιοχή 

παρέμβασης της 

Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης ΣΒΑΑ 

Γιαννιτσών 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Ενεργητική ένταξη, 

μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση 

των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας 

207.050,00 0 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

Πίνακας 3.1. 8. Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά 

Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

1. 5033755 Εκμάθηση 

ελληνικής 

γλώσσας και 

ανάπτυξη 

ψηφιακών 

δεξιοτήτων για 

Ρομά στον Δήμο 

Σερρών 

Δήμος Σερρών Κοινωνικοοικονομική 

ενσωμάτωση των 

περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά 

58.640,00 29.320,00 

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 0 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 

78.520,00 78.325,60 

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 0 

5. 5037927 Εκμάθηση 

ελληνικής 

γλώσσας και 

ανάπτυξη 

ψηφιακών 

δεξιοτήτων για 

Ρομά Δήμου 

Αλεξάνδρειας 

Δήμος 

Αλεξάνδρειας 

Κοινωνικοοικονομική 

ενσωμάτωση των 

περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά 

79.480,00 0 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

 Δομές Αστέγων που υποστηρίζονται 

Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας Παρέμβασης Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 
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1. 5001616 Δομές Αστέγων 

Δήμου 

Θεσσαλονίκης 

Δήμος 

Θεσσαλονίκης 

Κοινωνικοοικονομική 

ενσωμάτωση των 

περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

3.421.912,00 1.927.072,44 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

Πίνακας 3.1.9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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€ 240.134,67€ 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

Πίνακας 3.1.10. Υποστηριζόμενες Δομές Γυναικών Θυμάτων Βίας και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 

Διημέρευσης ΑμεΑ 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

1. 5000543 Λειτουργία Κέντρου 

Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης 

Γυναικών Θυμάτων 

Βίας στον Δήμο 

Σερρών 

 

Δήμος Σερρών Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

642.000,00 351.907,49 

2. 5000559 Λειτουργία Ξενώνα 

φιλοξενίας γυναικών 

Δήμου Κορδελιού 

Ευόσμου 

 

Δήμος Κορδελιού 

- Ευόσμου 

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

1.612.000,00 733.539,93 

3. 5000596 Αναβάθμιση 

ξενώνων για 

γυναίκες  θύματα 

βίας - Ξενώνας 

φιλοξενίας ΕΚΚΑ 

Θεσσαλονίκης 

 

Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

1.088.500,00 575.322,53 

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 

Κ.Ε.Θ.Ι Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

1.031.400,00 575.931,92 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

5. 5000675 Λειτουργία δομών 

και υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης 

προς όφελος των 

γυναικών και για την 

καταπολέμηση της 

βίας  Ξενώνας 

φιλοξενίας Δήμου 

Θεσσαλονίκης 

Δήμος 

Θεσσαλονίκης 

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

1.411.137,53 748.659,30 

6. 5000786 Λειτουργία δομών 

και υπηρεσιών της 

τοπικής 

αυτοδιοίκησης προς 

όφελος των 

γυναικών και για την 

καταπολέμηση της 

βίας – 

Συμβουλευτικό 

Κέντρο Δήμου 

Κατερίνης 

 

Δήμος Κατερίνης Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

680.700,00 335.745,01 

7. 5000855 Λειτουργία Κέντρου 

Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης 

γυναικών θυμάτων 

βίας στο Δήμο 

Βέροιας 

 

Δήμος Βέροιας Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

519.225,00 262.263,06 

8. 5001439 Επιχορήγηση του ΝΠ 

Εταιρεία Σπαστικών 

Βορείου Ελλάδος για 

την υλοποίηση του 

έργου ΚΔΗΦ 

Εταιρεία 

Σπαστικών 

Βορείου Ελλάδος 

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

2.880.000,00 1.600.800,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

Εταιρεία Σπαστικών 

Βορείου Ελλάδος 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

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 

4.320.000,00 2.686.400,00 

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  

 

Σύλλογος Γονέων 

& Κηδεμόνων 

ατόμων με 

αναπηρία Ν. 

Κιλκίς 

«Βηματίζω»  

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

864.000,00 531.200,00 

11. 5001628 Επιχορήγηση του ΝΠ 

Φιλανθρωπικό 

Σωματείο Σύλλογος 

Μέριμνας Παιδιού 

Κατερίνης για την 

υλοποίηση του 

έργου ΚΔΗΦ 

Φιλανθρωπικό 

Σωματείο Σύλλογος 

Φιλανθρωπικό 

Σωματείο 

«Σύλλογος 

Μέριμνας 

Παιδιού 

Κατερίνης»  

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

3.456.000,00 2.071.200,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

Μέριμνας Παιδιού 

Κατερίνης 

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 

1.728.000,00 1.080.800,00 

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 

1.728.000,00 1.120.800,00 

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 

2.073.600,00 1.091.200,00 

15. 5001732 Επιχορήγηση του ΝΠ 

ΣΥΖΩΗ Σύλλογος 

Συζωή Σύλλογος 

Γονέων 

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

864.000,00 400.800,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

Γονέων Κηδεμόνων 

και Φίλων Ατομένων 

με Διαταραχές 

Όρασης και 

Πρόσθετες 

Αναπηρίες για την 

υλοποίηση του 

Έργου ΚΔΗΦ Συζωή 

Κηδεμόνων & 

Φίλων ατόμων με 

διαταραχές 

όρασης 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

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 

1.440.000,00 932.000,00 

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 

576.000,00 346.400,00 

18. 5033499 Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης 

των ΑμεΑ και 

ευαισθητοποίηση σε 

Φιλανθρωπικό 

Σωματείο « 

Σύλλογος 

Μέριμνας 

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

112.540,06 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

θέματα ΑμεΑ και 

εθελοντισμού 

Παιδιού 

Κατερίνης»  

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 

132.000,00 132.000,00 

20. 5037929 Ενισχυτική 

Διδασκαλία για 

Παιδιά με 

Μαθησιακές 

Δυσκολίες 

Οικογενειών που 

Διαβιούν Κάτω Από α 

Όρια Φτώχειας 

Ιερός Ναός Αγίου 

Γεωργίου 

Γιαννιτσών 

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

41.000,00 4.817,14 

21. 5041430 Συμβουλευτική και 

Ψυχολογική 

Υποστήριξη για τον 

Περιορισμό 

Φαινόμενων 

Κοινωνικού 

Αποκλεισμού 

Δήμος Έδεσσας Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

36.000,00 0 

 

 

22. 5041963 Δράσεις για την 

ενημέρωση και 

πρόληψη για την 

Δήμος Πέλλας  Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

24.300,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

σχολική βία και 

τον ρατσισμό 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

23. 5045031 Ανάπτυξη και 

Λειτουργία 

Δικτύου 

Εθελοντισμού 

Υποστήριξης των 

ευπαθών 

ομάδων 

πληθυσμού στον 

Δήμο Σερρών 

Δήμος Σερρών Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

43.400,00 0 

24. 5060268 Επιχορήγηση του 

ΝΠ Σύλλογος 

Φίλων Κέντρου 

Μέριμνας 

Ατόμων Ειδικών 

Δεξιοτήτων 

Δήμου Βέροιας 

για τη λειτουργία 

ΚΔΗΦ 

Σύλλογος 

φίλων 

κέντρου 

μέριμνας 

ατόμων 

ειδικών 

δεξιοτήτων 

Δήμου 

Βέροιας. 

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

132.000,00 48.000,00 

25. 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 

960.000,00 215.200,00 

26. 5041722 Επιχορήγηση του ΝΠ 

Κέντρο 

Αποκατάστασης 

Κοινωνικής Στήριξης 

Κέντρο 

Αποκατάστασης 

Κοινωνικής 

Στήριξης & 

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

345.600,00 124.800,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

και Δημιουργικής 

Απασχόλησης ΑΜΕΑ 

Ο Σωτήρ για την 

υλοποίηση του 

έργου ΚΔΗΦ  ΣΩΤΗΡ 

1 

Δημιουργικής 

Απασχ/σης 

ΑΜΕΑ «Ο 

ΣΩΤΗΡ» 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

27. 5041763 Επιχορήγηση του ΝΠ 

Κέντρο Διημέρευσης 

Ημερήσια Φροντίδας 

η ΖΩΗ 2 

Κέντρο Ημερ. 

Φροντ. 

Διημέρευσης 

Εκπ/Σης 

Κατάρτισης & 

Αποκατάστασης 

ΑΜΕΑ(Η ΖΩΗ) 

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

288.000,00 96.000,00 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ), 2021 

 

Πίνακας 3.1.11. Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑμεΑ 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 

1.214.259,90 932.286,24 

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 

1.392.444,00 642.627,77 

3. 5008896 Εναρμόνιση 

οικογενειακής και 

Ελληνική Εταιρεία 

Τοπικής 

Καταπολέμηση κάθε 

μορφής διακρίσεων 

1.673.046,54 1.673.046,54 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

επαγγελματικής ζωής 

έτους 2017 - 2018 

ΑΜΕΑ  

Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης 

Α.Ε. 

και προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

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 1.370.203,40 

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 

1.562.609,00 799.979,59 

6. 5069537 Εναρμόνιση 

οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής 

για το σχολικό έτος 

2020-2021  ΑΜΕΑ 

Ελληνική Εταιρεία 

Τοπικής 

Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης 

Α.Ε. 

Καταπολέμηση κάθε 

μορφής διακρίσεων 

και προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

1.987.130,76 262.218,43 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ), 2021 

Πίνακας 3.1.12. Σχολεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑμεΑ 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 

486.948,19 486.948,19 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

2. 5001888 Εξειδικευμένη 

εκπαιδευτική 

υποστήριξη για  την 

ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή και 

ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες σχολικό 

έτος 2016-2017 

Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 

Τομέας 

Παιδείας 

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

1.256.850,23 1.256.850,23 

3. 5008901 Εξειδικευμένη 

εκπαιδευτική 

υποστήριξη για την 

ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή και 

ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες σχολικό 

έτος 2017-2018 

Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 

Τομέας 

Παιδείας 

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

1.515.814,51 1.515.814,51 

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 

1.898.978,28 1.898.978,28 

5. 5047097 Εξειδικευμένη 

εκπαιδευτική 

υποστήριξη για την 

ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή και 

ειδικές 

Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 

Τομέας 

Παιδείας 

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

1.750.923,16 1.750.911,12 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες σχολικό 

έτος 2019-2020 

6. 5066831 Εξειδικευμένη 

εκπαιδευτική 

υποστήριξη για την 

ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή και 

ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες έτους 2020-

2021 

Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 

Τομέας 

Παιδείας 

Καταπολέμηση 

κάθε μορφής 

διακρίσεων και 

προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

2.049.205,20 593.535,04 

 Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ), 2021 

 

Πίνακας 3.1.13. Υποστηριζόμενες Δομές  

 

Α) Κοινωνικά Παντοπωλεία 

Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας Παρέμβασης Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 

217.750,00 88.600,70 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας Παρέμβασης Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 

 

731.016,00 347.087,72 

3. 5001351 Δομή Παροχής 

Βασικών Αγαθών 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

Κοινωνικό 

Φαρμακείο 

Δήμου 

Αμπελοκήπων 

Μενεμένης 

Δήμος 

Αμπελοκήπων 

Μενεμένης  

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

 

449.280,00 240.964,75 

4. 5001366  Δομή Παροχής 

Βασικών Αγαθών 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

Παροχή 

Συσσιτίου 

Κοινωνικό 

Φαρμακείο 

Δήμου 

Καλαμαριάς 

Δήμος 

Καλαμαριάς 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

 

776.750,00 388.599,07 

5. 5001368 Δομή Παροχής 

Βασικών Αγαθών 

Δήμος Θέρμης Ενίσχυση της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

499.200,00 188.153,85 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας Παρέμβασης Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και 

Κοινωνικό 

Φαρμακείο 

Δήμου Θέρμης 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

 

6. 5001394 Δομή Παροχής 

Βασικών Αγαθών 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

Παροχή 

Συσσιτίου 

Κοινωνικό 

Φαρμακείο 

Δήμου 

Θερμαϊκού 

Δήμος 

Θερμαϊκού  

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

 

691.080,00 273.181,86 

7. 5001411 Δομή Παροχής 

Βασικών Αγαθών 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

Κοινωνικό 

Φαρμακείο 

Δήμου Κορδελιού 

Ευόσμου 

Δήμος 

Κορδελιού - 

Ευόσμου 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

 

481.000,00 144.070,80 

8. 5001482 Δομή Παροχής 

Βασικών Αγαθών 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

Δήμος Πυλαίας 

- Χορτιάτη 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

218.140,00 100.675,35 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας Παρέμβασης Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

Δήμου Πυλαίας 

Χορτιάτη 

συμπεριλαμβανομένης της 

υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

 

9. 5001509 Δομή Παροχής 

Βασικών Αγαθών 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

Κοινωνικό 

Φαρμακείο 

Δήμου 

Ωραιοκάστρου 

Δήμος 

Ωραιοκάστρου 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

 

499.200,00 184.780,83 

10. 5001633 Δομή Παροχής 

Βασικών Αγαθών 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

Παροχή 

Συσσιτίου 

Κοινωνικό 

Φαρμακείο 

Δήμου Παύλου 

Μελά 

Δήμος Παύλου 

Μελά 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών 

774.396,28 410.227,75 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας Παρέμβασης Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

11. 5001640 Δομή Παροχής 

Βασικών Αγαθών 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

Παροχή 

Συσσιτίου 

Κοινωνικό 

Φαρμακείο  

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 

 

819.000,00 362.318,77 

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 

 

421.980,00 156.321,41 

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 

 

906.906,00 472.795,68 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας Παρέμβασης Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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  

520.000,00 214.227,80 

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 

206.310,00 92.334,03 

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 

 

448.500,00 211.051,39 

17. 5001735 Δομή Παροχής 

Βασικών Αγαθών 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

Κοινωνικό 

Ευρωπαϊκό 

Πολιτιστικό & 

Ερευνητικό 

Κέντρο Αθηνών  

- Ε.Π.Ε.Κ.Α. 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

383.500,00 145.326,68 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας Παρέμβασης Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

Φαρμακείο 

Δήμου 

Χαλκηδόνας 

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 

 

422.500,00 178.585,30 

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 

 

438.100,00 75.212,94 

20. 5001792 Δομή Παροχής 

Βασικών Αγαθών 

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

Κοινωνικό 

Φαρμακείο 

Δήμου Λαγκαδά 

Δήμος Λαγκαδά Ενίσχυση της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών 

234.000,00 54.532,40 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας Παρέμβασης Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ), 2021 

 

Β) Κέντρα Κοινότητας 

 

Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 

533.267,40 174.743,67 

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 

276.480,00 133.408,22 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

3. 5001675 Κέντρο 

Κοινότητας 

Δήμου 

Αμπελοκήπω

ν  Μενεμένης 

με 

Παράρτημα 

ΡΟΜΑ 

Δήμος 

Αμπελοκήπων 

Μενεμένης 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης 

της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

1.150.800,00 487.711,10 

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 

336.240,00 134.280,42 

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 

336.000,00 79.181,55 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

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 υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

1.196.400,00 266.809,27 

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 

864.960,00 219.179,53 

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 

1.276.838,11 337.098,45 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 

1.572.480,00 615.404,50 

10. 5002428 Κέντρο 

Κοινότητας 

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 

708.960,00 204.902,68 

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 

356.400,00 114.477,33 

12. 5002572 Κέντρο 

Κοινότητας 

Δήμος 

Θερμαϊκού 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

475.920,00 137.005,49 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

Δήμου 

Θερμαϊκού 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης 

της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

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 υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

311.040,00 141.891,59 

14. 5002722 Κέντρο 

Κοινότητας  

Δήμου 

Θεσσαλονίκη

ς 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 

1.775.248,00 616.930,44 

15. 5002797 Κέντρο 

Κοινότητας 

Δήμου 

Νεάπολης 

Συκεών 

Δήμος 

Νεάπολης - 

Συκέων 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης 

676.280,66 114.709,64 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

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 

348.480,00 166.146,72 

17. 5002846 Κέντρο 

Κοινότητας 

Δήμου 

Χαλκηδόνος 

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 

432.000,00 151.769,51 

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 

594.126,00 169.690,41 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

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 

347.424,00 142.290,14 

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 υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

511.770,00 152.430,82 

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 

354.240,00 121.804,81 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 

290.913,10 115.749,51 

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 

1.272.960,00 338.181,57 

24. 5003445 Κέντρο 

Κοινότητας 

Δήμου 

Αλμωπίας 

Δήμος 

Αλμωπίας 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης 

της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

334.152,00 137.174,99 

25. 5003527 Κέντρο 

Κοινότητας 

Δήμος Πέλλας Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

571.860,00 211.366,03 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

Δήμου 

Πέλλας 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης 

της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

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 

1.135.189,20 549.203,09 

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 υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

368.280,00 103.433,91 

28. 5003648 Κέντρο 

Κοινότητας 

Δήμου 

Βέροιας 

Δήμος Βέροιας Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης 

978.600,00 177.741,61 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

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 

342.144,00 100.359,11 

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 

229.200,00 84.190,98 

31. 5003736 Κέντρο 

Κοινότητας 

Δήμου 

Αμφίπολης 

Δίκτυο 

Ελληνικών 

πόλεων για την 

ανάπτυξη 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης 

της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

168.480,00 45.155,86 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 

455.472,00 138.878,00 

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 

250.560,00 110.215,15 

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 υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

356.040,00 118.672,63 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 

281.520,00 65.083,48 

36. 5004103 Κέντρο 

Κοινότητας 

Δήμου 

Ωραιοκάστρο

υ 

Δήμος 

Ωραιοκάστρου 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης 

της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

354.480,00 93.227,10 

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 

315.600,00 140.672,60 

38. 5006100 Κέντρο 

Κοινότητας 

Δήμος Δίου 

Ολύμπου  

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

266.400,00 152.612,92 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

Δήμου Δίου  

Ολύμπου 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης 

της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

39. 5049907 Ενίσχυση των 

υπηρεσιών 

διαπολιτισμικ

ής 

μεσολάβησης 

στο Κέντρο 

Κοινότητας 

Δήμου 

Νεάπολης 

Συκεών 

Δήμος 

Νεάπολης - 

Συκεών 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης 

της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

43.560,00 0 

40. 5052384 Ενίσχυση των 

υπηρεσιών 

διαπολιτισμικ

ής 

μεσολάβησης 

σε Κέντρα 

Κοινότητας 

Κέντρα 

Ένταξης 

Μεταναστών 

της 

Περιφέρειας 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Α. Ε. 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης 

της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

696.960,00 0 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ), 2021 
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Γ) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων  

 

Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας Παρέμβασης Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 

576.216,78 380.571,15 

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 

553.150,00 391.050,10 

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 

545.145,07 365.756,85 

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 

562.484,00 392.285,05 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας Παρέμβασης Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

και των κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

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 

474.955,00 312.205,37 

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 περίθαλψης 

και των κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

1.114.686,21 751.251,54 

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 

1.946.100,00 1.162.474,31 

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 

537.847,02 372.250,48 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας Παρέμβασης Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

και των κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

 Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

Δ) Λοιπές Δομές  

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

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, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

357.785,17 222.377,14 

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, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

436.424,69 188.299,99 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

3. 5029404 Επέκταση και 

αναβάθμιση των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών από το 

κέντρο αναφοράς 

και παροχής 

συμβουλευτικής 

Βέροιας 

Διεύρυνση με 

λειτουργία 

κέντρου 

θεραπείας 

τραύματος 

Πρωτοβουλία για 

το παιδί 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

175.071,24 102.296,23 

4. 5029408 Ίδρυση και 

λειτουργία 

προστατευόμενης 

στέγης 

ημιαυτόνομης 

διαβίωσης νέων 

που προέρχονται 

από 

δυσλειτουργικές 

οικογένειες ή 

φιλοξενούνται σε 

δομές παιδικής 

προστασίας στη 

Βέροια 

Πρωτοβουλία για 

το παιδί 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

213.958,98 54.359,04 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

5. 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, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

965.862,00 588.487,23 

6. 5032741 Λειτουργία 

κέντρου 

υποστήριξης 

ενηλίκων με 

ψυχικές 

διαταραχές στην 

πόλη της Βέροιας 

από τον Σύλλογο 

Οικογενειών και 

Φιλών Ψυχικής 

Υγείας ΣΟΦΨΥ 

Ημαθίας 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

(Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) 

ΗΜΑΘΙΑΣ 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

369.036,00 138.539,38 

7. 5032845 Υποστήριξη της 

λειτουργίας του 

χώρου 

προσωρινής 

φιλοξενίας ατόμων 

που βρίσκονται σε 

κίνδυνο η έχουν 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΑΣΜΟΣ 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

287.906,40 118.295,09 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

άμεση ανάγκη του 

Κέντρου στήριξης 

οικογένειας του 

συλλόγου 

κοινωνικής 

παρέμβασης 

Έρασμος 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

8. 5037986 Παροχή γευμάτων 

σε απόρους 

κατοίκους της 

Έδεσσας 

Δήμος Έδεσσας Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

127.447,05 0 

9. 5041437 Κοινωνικό 

φροντιστήριο 

Δήμου Έδεσσας 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

94.000,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

10. 5041464 Πρόγραμμα 

Κοινωνικής 

Ένταξης με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη 

Κέντρο 

Θεραπείας 

Εξαρτημένων 

Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

219.199,20 0 

11. 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, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

504.720,00 0 

12. 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, 

320.160,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

13. 5041602 Διεύρυνση των 

προσφερόμενων 

υπηρεσιών του 

συμβουλευτικού 

σταθμού άνοιας 

του δημοτικού 

ιατρείου και των 

ΚΑΠΗ προς 

ευάλωτες ομάδες 

του Δήμου 

Καλαμαριάς 

Δήμος 

Καλαμαριάς 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

443.620,80 24.387,04 

14. 5041635 Υποστήριξη της 

απασχολησιμότητ

ας απεξαρτημένων 

ατόμων 

Γενικό 

Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης Γ. 

Παπανικολάου 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

219.045,80 0 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 383 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

15. 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, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

553.392,00 0 

16. 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, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

275.925,60 94.599,28 

17. 5041758 Πρόγραμμα 

παρέμβασης για 

έφηβους και νέους 

με προβληματική 

χρήση νόμιμων και 

παράνομων 

ουσιών και 

Γενικό 

Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης Γ. 

Παπανικολάου  

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

519.573,52 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

εξαρτητικών 

συμπεριφορών 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

18. 5041766 Στελέχωση των 

Δημοτικών 

Ιατρείων του 

Δήμου 

Θεσσαλονίκης με 

ιατρικό διοικητικό 

και βοηθητικό 

προσωπικό 

Δήμος 

Θεσσαλονίκης 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

672.840,00 98.059,26 

19. 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, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

496.195,20 53.404,40 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

20. 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, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

673.920,00 0 

21. 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, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

583.564,68 130.604,33 

22. 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, 

734.400,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

23. 5042924 Δημιουργία 

χαρτών ευπαθών 

κοινωνικών 

ομάδων κοινωνικό 

GIS Δήμου Σερρών 

Δήμος Σερρών Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

28.791,56 0 

24. 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 

Ελληνική 

Εταιρεία Νόσου 

Alzheimer & 

Συγγενών 

Διαταραχών 

(ΕΕΝΑΣΔ) 

(ΘΕΣ/ΚΗ) 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

11.097,00 11.097,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

Γιαννιτσών  

Δράσεις για υγιή 

γήρανση 

25. 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 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

53.000,00 0 

26. 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, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

1.338.279,34 0 

27. 5044869 Υποστηρικτικές 

δράσεις για την 

βελτίωση των 

παρεχόμενων 

Εκκλησιαστικό 

Ίδρυμα Παιδικής 

Προστασίας 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

84.744,12 1.928,18 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

υπηρεσιών υγείας 

και πρόνοιας σε 

ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού 

ενίσχυση των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε 

εγκαταλειμμένα 

παιδιά του 

Ιδρύματος 

Παιδικής 

Προστασίας 

Γιαννιτσών 

ΠΑΝΑΓΙΑ Η 

ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ 

«Παναγία Η 

Οδηγήτρια»  

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

28. 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, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

1.477.164,00 0 

29. 5045463 Μονάδα 

απεξάρτησης από 

το αλκοόλ και τις 

νόμιμες 

εξαρτήσεις 

Γενικό 

Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης Γ. 

Παπανικολάου 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

226.944,16  0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

Πολυδύναμο 

Θεραπευτικό 

Κέντρο για τις 

Νόμιμες 

Εξαρτήσεις 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

30. 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, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

128.890,90   

 

37.593,15 

31. 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, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

1.136.500,00  0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

32. 5045687 Κατ’ οίκον 

ψυχιατρική 

νοσηλεία στον 

Δυτικό Τομέα 

Θεσσαλονίκης 

Γενικό 

Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης Γ. 

Παπανικολάου  

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

185.340,07 0 

33. 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, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

130.445,50 65.156,78 

34. 5047756 Μονάδα 

Σωματικής 

Αποτοξίνωσης 

Ενίσχυση της 

Γενικό 

Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης Γ. 

Παπανικολάου  

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

218.797,90 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

υπάρχουσας 

Δομής 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

35. 5070506 Ενίσχυση των 

Φορέων Υγείας με 

επικουρικό 

προσωπικό για την 

ανταπόκριση στις 

ανάγκες λόγω της 

επιδημίας 

COVID19 στην 

Περιφέρεια 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 

ΕΣΠΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

34.855.520,00 4.122.288,70 

36. 5073618 Θωράκιση της 

Δημόσιας Υγείας 

στην Περιφέρεια 

μέσω πρόληψης 

έγκαιρης 

ανίχνευσης και 

αντιμετώπιση της 

επιδημίας Covid19 

σε χώρους 

μεταναστών 

προσφύγων 

ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Ενίσχυση της 

πρόσβασης σε 

οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες 

και υψηλής 

ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομέν

ης της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών 

4.557.481,52 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό

ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχο

υ 

μετακινούμενων 

πληθυσμών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ), 2021 

 

 

 

 

 

 

Ε) Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων 

Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχο

ς 

Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμ

ός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

1. 5010636 Παροχή 

υπηρεσιών 

Αυτόνομης 

Διαβίωσης 

και 

Ασφαλούς 

Γήρανσης 

Ηλικιωμέν

ων 

Περιφέρεια 

Κεντρικής 

Μακεδονίας  

Ενίσχυση της πρόσβασης 

σε οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης 

της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

3.688.308,08 729.949,71 

2. 5045308 Διασύνδεσ

η Κέντρων 

Ημέρας για 

Πάσχοντες 

Ελληνική 

Εταιρεία 

Νόσου 

Alzheimer & 

Ενίσχυση της πρόσβασης 

σε οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

101.392,41 38.696,38 
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Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχο

ς 

Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμ

ός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

από Άνοια 

Alzheimer 

με 

Μονάδες 

των ΟΤΑ 

ΚΑΠΗΚΗΦ

Η 

Συγγενών 

Διαταραχών 

(ΕΕΝΑΣΔ) 

(ΘΕΣ/ΚΗ) 

συμπεριλαμβανομένης 

της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ), 2021 

Πίνακας 3.1. 14.  Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) 

Α/Α MIS Τίτλος 

Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας Παρέμβασης Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

1. 5035307 Λειτουργία 

Τοπικών 

Ομάδων 

Υγείας ΤΟΜΥ 

3ης ΥΠΕ στην 

Περιφέρεια 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ 

Υπουργείου 

Υγείας  

Ενίσχυση της πρόσβασης 

σε οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών 

υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

14.650.000,00 2.304.562,35 

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 1.018.590,04 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 394 

Πίνακας 3.2.1 ΤΑΠΤΟΚ 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός  

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 31.360,90 

2. 5029572 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 

του Δ Χαλκηδόνος και 

τμήματος του Δ Δέλτα 

Αναπτυξιακή 

Νομού 

Θεσσαλονίκης 

Α.Ε. – 

Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ 

Στρατηγικές 

τοπικής 

ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία 

κοινοτήτων 

32.550,00 16.346,02 

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 

48.012,54 23.047,40 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός  

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

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 17.745,62 

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 34.801,87 

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 16.106,85 

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 10.762,28 

8. 5030437 Κάλυψη λειτουργικών 

εξόδων του ΕΦ  ΟΤΔ 

ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ για τις 

δράσεις ΕΚΤ στην 

Αναπτυξιακή 

Εταιρεία 

Σερρών 

Αναπτυξιακή 

Στρατηγικές 

τοπικής 

ανάπτυξης με 

83.173,30 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός  

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

εγκεκριμένη περιοχή 

εφαρμογής του 

ΤΑΠΤΟΚΠΑΑ 

Ανώνυμη 

Εταιρία Ο.Τ.Α. 

πρωτοβουλία 

κοινοτήτων 

9. 5049002 Κατάρτιση Ανέργων για 

την απόκτηση 

δεξιοτήτων 

επιχειρηματικότητας 

στην εγκεκριμένη 

περιοχή εφαρμογής 

ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ 

που περιλαμβάνει τους 

Δ Λαγκαδά Βόλβης και 

τμήματα των Δ 

Ωραιοκάστρου Θέρμης 

Θερμαϊκού Πυλαίας 

Χορτιάτη και Δέλτα του 

Ν Θεσσαλονίκης 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΝΟΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε. - 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Στρατηγικές 

τοπικής 

ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία 

κοινοτήτων 

131.298,36 9.473,69 

10. 5050557 Κατάρτιση και 

πιστοποίηση 

δεξιοτήτων και 

επαγγελματικών 

προσόντων ανέργων 

στην εγκεκριμένη 

περιοχή εφαρμογής 

ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ 

στην Ημαθία 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΝΟΜΟΥ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. 

Στρατηγικές 

τοπικής 

ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία 

κοινοτήτων 

72.000,00 0 

11. 5050814 Κατάρτιση 

απασχολουμένων στην 

εγκεκριμένη περιοχή 

εφαρμογής 

ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ 

στην Ημαθία 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΝΟΜΟΥ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. 

Στρατηγικές 

τοπικής 

ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία 

κοινοτήτων 

15.600,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός  

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

12. 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 ΤΑΠΤΟΚ 

ΠΑΑ ΕΠΑΛΘ Δ 

Χαλκηδόνος  τμήμα Δ 

Δέλτα Ν Θεσσαλονίκης 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΝΟΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε. - 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Στρατηγικές 

τοπικής 

ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία 

κοινοτήτων 

123.982,95 0 

13. 5070896 Κατάρτιση Ανέργων για 

την απόκτηση 

δεξιοτήτων 

επιχειρηματικότητας 

στην εγκεκριμένη 

περιοχή εφαρμογής 

ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ 

στην ΠΕ Κιλκίς 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΚΙΛΚΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Στρατηγικές 

τοπικής 

ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία 

κοινοτήτων 

199.000,00 0 

14. 5072611 Κατάρτιση και 

συμβουλευτική 

ανέργων για την 

απόκτηση δεξιοτήτων 

επιχειρηματικότητας 

στην περιοχή 

παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ  

ΠΑΑ της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΕΡΡΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

Στρατηγικές 

τοπικής 

ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία 

κοινοτήτων 

456.676,50 0 

15. 5072612 Κατάρτιση και 

συμβουλευτική 

απασχολούμενων  στην 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΕΡΡΩΝ 

Στρατηγικές 

τοπικής 

ανάπτυξης με 

49.042,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 

Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός  

(σε ευρώ) 

Πληρωμές 

Δικαιούχου 

περιοχή παρέμβασης 

ΤΑΠΤΟΚ  ΠΑΑ της 

Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

πρωτοβουλία 

κοινοτήτων 

16. 5076579 Κατάρτιση Ανέργων για 

την ένταξη τους στην 

τοπική αγορά εργασίας 

ή και τη δημιουργία 

κοινωνικών 

επιχειρήσεων στην 

εγκεκριμένη περιοχή 

εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ 

ΠΑΑ ΕΠΑΛΘ CLLD1 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΝΟΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Ε. - 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Στρατηγικές 

τοπικής 

ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία 

κοινοτήτων 

304.000,00 0 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 
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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  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 400 

Δείκτες Εκροής   

Πίνακας 3.2.2. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Α (ΕΠ 9a) 

 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 

Δείκτη 
Τίτλος Δείκτης 

Τιμή-Στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό Επίτευξης 

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 

- - 1.200.000,00 - - 2.169.940,00 - - 180,8% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΤΠΑ 05501 

(πρόσθετος 

δείκτης 

εκροής) 

Δυναμικότητα των 

υποδομών 

κοινωνικής 

φροντίδας που 

ενισχύονται 

  4.838186   4.152   85,8% 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2020 

 

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 υλοποίησης187 έχει ως 

ακολούθως:  

Κοινός Δείκτης Εκροής CO36 

 
186 Αναφέρεται σε τιμή εντάξεων, βάσει της αναφοράς ΟΠΣ των δελτίων επίτευξης, με στοιχεία έως 31/12/2020. 
187 Χρονικό διάστημα αναφοράς έως και 31/12/2019. 
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O δείκτης εκροής με κωδικό CO36 αποτυπώνει τον Πληθυσμό που καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας. Μέχρι το σημείο που μελετάται στην παρούσα έκθεση (31/12/2020) έχουν 

ενταχθεί 43 έργα στο πεδίο που αφορά τις «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» και τα 

αποτελέσματά τους καταγράφονται στον δείκτη CO36. Βέβαια μόνο (11) από αυτά παρουσιάζουν 

επίτευξη του δείκτη την δεδομένη στιγμή, καθώς τα υπόλοιπα έργα έχουν ημερομηνία ένταξης το 

2020, και δεν παρουσιάζουν ακόμη υλοποίηση.  Η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 ανέρχεται στα 

8.576.330 άτομα και συνολικά έχουν επωφεληθεί μέχρι το τέλος του 2020, 4.818.250 άτομα,  ήτοι 

συνολικό ποσοστό επίτευξης του δείκτη 56%.  

Η τιμή του δείκτη αφορά στον πληθυσμό που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, και 

προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες είκοσι οχτώ (28) 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 
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5. 5027323 - Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων 4 Ακτινολογικών μηχανημάτων και ενός 1 

Συστήματος ψηφιοποίησης εικόνων σε Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 

6. 5027405 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

7. 5027408 - Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα χειρουργεία και 

στην κεντρική αποστείρωση στο ΑΝΘ Θεαγένειο 

8. 5028229 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς και το 

Γενικό Νοσοκομείο  ΓΝΚΥ Γουμένισσας 

9. 5028273 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σερρών 

10. 5028307- Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΓΝΘ Ιπποκράτειου 

11. 5050796 - Προμήθεια και εγκατάσταση ενός 1 ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος 

ενός επιπέδου στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

12. 5063435 - Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη 

αναγκών διαφόρων τμημάτων του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

13. 5063837 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας 

14. 5064471 - Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς 

15. 5067688 - Προμήθεια και εγκατάσταση  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ορθοπαντογράφων 

μηχανημάτων μέτρησης οστικής πυκνότητας υπερήχων λοιπού ιατροτκού εξοπλισμού 

συσκευών ελέγχου ιατροτκού εξοπλισμού και οργάνων ελέγχου ακτινοφυσικού για τα ΚΥ της 

Κ Μακεδονίας 

16. 5068862 - Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο ΑΝΘ Θεαγένειο  

17. 5068895 - Προμήθεια ενός αξονικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς  
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18. 5069170 - Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  

19. 5069186 - Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη 

αναγκών διαφόρων τμημάτων του ΓΝΘ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  

20. 5069397 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΓΝ Χαλκιδικής  

21. 5070502 - Προμήθεια και εγκατάσταση  έξι 6 ακτινολογικών μηχανημάτων δεκατριών 13 

ψηφιακών εμφανιστηρίων τεσσάρων 4 ψηφιακών μαστογράφων και δεκαέξι 16 

οδοντιατρικών  συγκροτημάτων για τις ανάγκες των ΚΥ της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας  

22. 5070568 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις δομές Αβάθμιας και Ββάθμιας 

φροντίδας υγείας για τη Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών του ΓΝΠέλλας  

23. 5070786 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ  

24. 5071127 - Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη 

δερματοογκολογικού κέντρου στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Αφροδισίων και 

Δερματικών Νόσων του ΓΝΘ Ιπποκράτειο  

25. 5072982 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού 

Νοσοκομείου Κατερίνης  

26. 5073456 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1  

27. 5073536 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΝΜΕΔΕΣΣΑΣ του 

ΓΝΠΕΛΛΑΣ  

28. 5075005 - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας  

 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 404 

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 70,3 εκ. ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων 

έργων για τη βελτίωση των υποδομών υγείας έχουν συμβασιοποιηθεί τα 31,7 εκ. ευρώ (ποσοστό 

51,7%) και έχουν πληρωθεί 26 εκ. ευρώ. Δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 42,5%, το 

οποίο κρίνεται σχετικά χαμηλό 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 ανέρχεται σε 171% 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 δέκα (10) ενταγμένες πράξεις: 

1. 5007963 - Εξοπλισμός δύο ΚΔΑΠ ΜΕΑ και δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης  Διαμερίσματα 

από το κέντρο ΑΜΕΑ Ο ΣΩΤΗΡ. 

2. 5007982 - Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ 

της ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης. 

3. 5008019 - Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες. 

4.5008062 - Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης 

Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΒηματίΖΩ. 

5. 5008085 - Προμήθεια 4 οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ. 

6. 5008108 - Αξιοποίηση δημοτικού κληροδοτήματος Σελεμενάκη Δ. με τη δημιουργία ΚΗΦΗ Δήμου 

Νέας Προποντίδας. 

7. 5008156 - Προμήθεια Εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Κέντρου Μέριμνας ΑμεΑ Βέροιας. 
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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 3,5 εκ ευρώ (ποσοστό 82%) και έχουν 

πληρωθεί δαπάνες αξίας περίπου 2 εκ. ευρώ (ποσοστό απορρόφησης 47 % 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, 

γ) στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κοινωνικό-οικονομικής κρίσης στην υγεία των ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων,  
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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.  
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Δείκτες Αποτελέσματος 

Πίνακας 3.2.3. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Α (ΕΠ 9a) 

 

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

D  

Δείκτης  Μονάδα 

μέτρησης  

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 
 Τιμή βάσης  Έτος 

βάσης  

Τιμή-

στόχος 

(2023)  

Τιμή 

Υλοποίησης 

Ποσοστό 

Επίτευξης 

Πηγή στοιχείων  

Τ

1

3

5

0  

Δυναμικότητα 

που προκύπτει 

από 

βελτιωμένες 

υποδομές 

υγείας  

Κλίνες  ΛΑΠ  6.791,00  2014  6.901,00  6.951,0188 100,7% Υπουργείο Υγείας / 

3η και 4η 

Υγειονομικές 

Περιφέρειες  

 

Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό Τ1350 παρουσιάζει υπερεπίτευξη με την δυναμικότητα που 

προκύπτει από βελτιωμένες υποδομές υγείας να ανέρχεται σε 6.951 κλίνες με τιμή στόχο 2023 τις 

6.901 κλίνες  (ποσοστό επίτευξης 100,7%). 

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. 

 

 

 

 

 
188 Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής 2019. 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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Άξονας Προτεραιότητας 9Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 

- ΕΚΤ 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των 

ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Δείκτες Εκροής  

Πίνακας 3.2.4. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής (ΕΠ 9i) 

 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 

Δείκτη 
Τίτλος Δείκτης 

Τιμή-Στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης 

Ποσοστό Επίτευξης  

(%) 

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  

 

500 39.500 40.000 190 57.729 57.919189 38 146 145 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 

 

10902  

 

Άνεργοι ωφελούμενοι 

από ενεργητικές 

πολιτικές 

απασχόλησης  

 

  750   1.153   153,7 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 

 

10801 

(ΠΡΟΣΘΕ

ΤΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ) 

Δημιουργία 

Περιφερειακού 

Μηχανισμού 

διάγνωσης αναγκών 

αγοράς εργασίας 

  1   1   100,0 

 
189  Η τιμή επίτευξης αναφέρεται σε άθροισμα των ετών 2015-2020 
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Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

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 57.919 άτομα, δηλαδή το ποσοστό 

επίτευξης της τιμής στόχου 2023 υπερβαίνει το 100%.   Η τιμή επίτευξης αναφέρεται στο άθροισμα 

των ετών 2015-2020. Ειδικότερα το έτος 2015 οι ωφελούμενοι ανήλθαν συνολικά σε 4.324 άτομα 

(εκ των οποίων οι 4.296 ήταν γυναίκες και οι 28 άνδρες), το έτος 2016 σε 10.336 (εκ των οποίων οι 

10.307 ήταν γυναίκες και οι 29 άνδρες), το 2017 σε 11.145 (εκ των οποίων οι 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) το 

2019 σε 7.585 (εκ των οποίων οι 7.562 ήταν γυναίκες και οι 23 άνδρες) και τέλος το 2020 σε 13.197 

(εκ των οποίων οι 13.156 ήταν γυναίκες και οι 41 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, 

2019-2020  και προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες έξι (6) 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. 

6. 5069536 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020 - 2021. 
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Σε οικονομικούς όρους από τα 157 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 

152,6 εκ. ευρώ (ποσοστό 97,1%) και έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 57,2 εκ. ευρώ (ποσοστό 

απορρόφησης 36%). 

 

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. 5063606- Πρόγραμμα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία στην Έδεσσα 

4. 5067557- Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων ευπαθών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης της 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Κατερίνης 

5. 5070961- Ανάπτυξη δεξιοτήτων μακροχρόνια ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Γιαννιτσών 

Σε οικονομικούς όρους από τα 6,4 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 6,1 εκ. (ποσοστό 62%) με τις πληρωμές, έως και τις 

31/12/2020, που αποτελεί το χρονικό σημείο αναφοράς, να ανέρχονται σε 5,8 εκ. ευρώ, ήτοι 

ποσοστό απορρόφησης περίπου 90%.  

 

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.  
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Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ 

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν το  δείκτη εκροής 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται 

από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων  συνεισφέρουν άμεσα στο ακόλουθο μέτρο και στόχους της 

ΠΕΣΚΕ: 

• Μέτρο πολιτικής 9: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισμό) [Προτεραιότητα Πολιτικής 2.1: Πρόσβαση σε βασικές 

υπηρεσίες/ Πυλώνας 2: Πρόληψη και Καταπολέμηση αποκλεισμού των παιδιών] 

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ (μέτρο πολιτικής 9): 

α) Στη στήριξη των νοικοκυριών που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. 

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.  
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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: 

 

• 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 

Πίνακας 3.2.5. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β 

 

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 

ID Τίτλος Δείκτη Μονάδα 

μέτρησης 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό 

Επίτευξης 

(%) 

Πηγή 

στοιχείων 

    Α Γ Σ  Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ  

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 

Αρ. ΛΑΠ 15 1.785 1.800 2016 100 9.900 10.000 79 17.601 17.680 79 178 177 ΟΠΣ  
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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 

ID Τίτλος Δείκτη Μονάδα 

μέτρησης 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό 

Επίτευξης 

(%) 

Πηγή 

στοιχείων 

10904 Άνεργοι ωφελούμενοι από 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης  

που αποκτούν εξειδίκευση μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

        337 201 467 668   198  

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 
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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 (79%). Συνολικά έχουν 

αποδεσμευτεί από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων για να αναζητήσουν εργασία 17.680 

ωφελούμενοι.  

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.  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii – Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην 

εκπαίδευση, στην απασχόληση και την τοπική κοινωνική ζωή 

 

Δείκτες Εκροής  

Πίνακας 3.2.6. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9ii) 

 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 

Δείκτη 
Τίτλος Δείκτης 

Τιμή-Στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης 
Ποσοστό 

Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii - Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην 

απασχόληση και στην τοπική κοινωνική ζωή 
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Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 

Δείκτη 
Τίτλος Δείκτης 

Τιμή-Στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης 
Ποσοστό 

Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 

 

CO15  

(κοινός 

δείκτης 

εκροής) 

μετανάστες, 

συμμετέχοντες 

αλλοδαπής 

προέλευσης, 

μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομέ

νων 

περιθωριοποιημένω

ν κοινοτήτων, όπως 

οι Ρομά)  

 

  200   0190   0% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 

 

05502  

 

Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

δομών  

 

  2   2   100% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 

 

05503  

 

Αριθμός 

ωφελουμένων των 

υποστηριζόμενων 

δομών  

 

  2000   2620   131% 

 Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

 
190 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.  
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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 31-12-2020) είναι 

περιορισμένη καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η υλοποίηση τριών 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 375,7 χιλ. ευρώ:  

1. 5033755 - Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο 

Σερρών. 

2. 5036159 - Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του Δήμου 

Δέλτα. 

3. 5036184 - Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του Δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης. 

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.  
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Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός της  πράξης ανέρχεται 

σε 3,4 εκ. € ενώ οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 3,4 εκ. €. Το δε ποσοστό απορρόφησης 

ανέρχεται σχεδόν στο 56% (καταχωρημένες δαπάνες αξίας 1,93εκ. €).  

 

 

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 3,4 εκ. €. Το δε ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται 

σχεδόν στο 56% (καταχωρημένες δαπάνες αξίας 1,93εκ. €).  

 

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ 

 

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν το δείκτη με κωδικό CO15, που αποτυπώνει τους 

μετανάστες συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης συνεισφέρει άμεσα στο ακόλουθο μέτρο και 

στόχους της ΠΕΣΚΕ: 

• Μέτρο πολιτικής 17: Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις με στόχο την 

κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (π.χ. Ρομά, 

μετανάστες) [Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και 

ποιοτικές υπηρεσίες/ Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης]. 

 

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ: 
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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. 

ε) Στην προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 421 

Δείκτες Αποτελέσματος  

Πίνακας 3.2.7. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9ii) 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii - Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην τοπική 

κοινωνική ζωή 

ID Τίτλος Δείκτη Μονάδα 

μέτρησης 
Κ

α
τη

γο
ρ

ία
 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

Τιμή 

Υλοποίησης 

Ποσοστό 

Επίτευξης 

Πηγή 

στοιχείων 

    Α Γ Σ  Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ  

05504 Αριθμός δομών που 

προσφέρουν 

βελτιωμένες / 

διευρυμένες υπηρεσίες 

 

Αριθμός ΛΑΠ   0 2014   2   0   0% Έρευνα191 

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 

Αριθμός ΛΑΠ   240 2014   30   0   0% ΟΠΣ, 

microdata 

 
191 Ο δείκτης θα αποτιμηθεί στο πλαίσιο μελέτης αξιολόγησης  και οι τιμές θα δοθούν στο επίπεδο της επενδυτικής 

προτεραιότητας.  
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κατέχουν θέση 

απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

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 31-12-2020192). 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. 

 
192 Οι σχετικές πράξεις εντάχθηκαν τον πρώτο μήνα του 2019 και δεν είχαν στο σύνολό τους συμβασιοποιηθεί έως 
και το τέλος του 2020.  
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Η πηγή για τη μέτρηση των τιμών του δείκτη είναι τα μικροδεδομένα (microdata) των 

συμμετεχόντων που θα καταχωρηθούν από το Δικαιούχο στα απογραφικά δελτία εξόδου των 

πράξεων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρονική καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης των δράσεων με 

ωφελούμενους Ρομά οφείλεται εν μέρει στο μεγάλο χρονικό διάστημα (Ιανουάριος 2017-Μάρτιος 

2018) που απαιτήθηκε τόσο για το σχεδιασμό των οριζόντιων παρεμβάσεων από την Ειδική 

Γραμματεία για την κοινωνική ένταξη των Ρομά (η οποία συστάθηκε τον Οκτώβριο 2016) όσο και για 

τη διαβούλευση του σχεδιασμού αυτού μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειών. Παρ’ όλα αυτά δεδομένου ότι η τιμή στόχος των 

εντάξεων υπερκαλύπτει την τιμή στόχο 2023 του κοινού δείκτη εκροής CO15, κρίνεται ότι είναι 

δυνατό να επιτευχθεί και η τιμή στόχος του συνδεδεμένου δείκτη αποτελέσματος με κωδ. 11104. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii – Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

Δείκτες Εκροής  

Πίνακας 3.2.8. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iii) 

 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 

Δείκτη 
Τίτλος Δείκτης 

Τιμή-Στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 

 

CO16  

(κοινός 

δείκτης 

εκροής) 

 

συμμετέχοντες με 

αναπηρία  

 

  170,00  

 

18 76 94   55,2% 
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Κ
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Π
ερ
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έρ
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α

ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 

Δείκτη 
Τίτλος Δείκτης 

Τιμή-Στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 

 

05502  

 

Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

δομών  

 

  19   26   136% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 

 

05503  

 

Αριθμός 

ωφελουμένων των 

υποστηριζόμενων 

δομών  

 

  2.200 264 3.836 4.100   186% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 

 

10501  

 

Άτομα που 

αποδεσμεύονται 

από τη φροντίδα 

εξαρτώμενων 

ατόμων  

 

  850 115 1.743 1.858   219% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 

 

11501  

 

Αριθμός σχολικών 

μονάδων που 

επωφελούνται από 

εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις 

  339   800   236% 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

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 
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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 σε ένα 

μέρος του, αξίας 291,5 χιλ. € δηλαδή 24%.  Επίσης,  το  ποσοστό απορρόφησης ανήλθε στις 240,1 

χιλ. €  . Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι με το εν λόγω έργο αναμένεται ότι θα επιτευχθεί πλήρως η 

τιμή στόχος 2023, ήτοι 170 ωφελούμενοι συμμετέχοντες με αναπηρία.  

Ειδικότερα στο πλαίσιο του εν λόγω έργου προγραμματίζεται να παρασχεθούν οι ακόλουθες 

υπηρεσίες:  

α) Υπηρεσία ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για την προώθηση της εφαρμογής της 

δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών 

(αιρετών και μη) της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης,  συλλογικών φορέων, όπως 

κοινωνικοί εταίροι, σύλλογοι εργαζομένων, επιστημονικοί φορείς (π.χ. επιμελητήρια) κ.α. να 

ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στην πολιτική και δράση τους, την 

ενημέρωση των στελεχών που απασχολούνται σε υπηρεσίες που προσεγγίζει μεγάλος αριθμός 

πολιτών και οι οποίες παίζουν κεντρικό ρόλο στο ζήτημα της κοινωνικής ένταξης λόγω της 

πληροφόρησης που παρέχουν - όπως είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα Κέντρα Κοινότητας 

και τα ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ - σε θέματα εξυπηρέτησης/συναλλαγής ατόμων με αναπηρία και χρόνιες 

παθήσεις, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επιχειρήσεων και εργοδοτικών φορέων για 

θέματα σχετιζόμενα με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με σκοπό 

για την προσφορά θέσεων εργασίας σε αυτά, την ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες 

παθήσεις για τα δικαιώματά τους στον τομέα της απασχόλησης και την εργασία.  
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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 26 

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 4.100 ωφελούμενοι στο 

σύνολο (εκ των οποίων οι 264 είναι άνδρες και οι 3.836 γυναίκες) έχει ήδη επιτευχθεί 

υπερβαίνοντας την τιμή στόχο 2023 (ποσοστό επίτευξης 186%).  

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 εφτά (27) ενταγμένες πράξεις έξι (6) 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. 

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. 
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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.   

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. 5033629 - Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου 

Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας. 
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19. 5041413 - Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος για την υλοποίηση του 

έργου ΚΔΗΦ. 

20. 5041722 - Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής 

Απασχόλησης ΑΜΕΑ Ο Σωτήρ για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ  ΣΩΤΗΡ 1. 

21. 5041763 - Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσια Φροντίδας η ΖΩΗ 2. 

22. 5053860 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Λειτουργία  δυο 2 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ της ΕΣΒΕ 

23. 5053974 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Νεάπολης Συκεών 

24. 5054683 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ Ο ΣΩΤΗΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Λειτουργία  Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 7 ενοίκων 

25. 5055291 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ  DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στέγη  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου DOWN 

Ελλάδος 

26. 5055333 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Λειτουργία ΣΥΔ του Συλλόγου Μέριμνας Παιδιού 

Κατερίνης 

27. 5060268 - Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων 

Δήμου Βέροιας για τη λειτουργία ΚΔΗΦ 

Σε οικονομικούς όρους από τα 31,9 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 26,6 εκ. 

ευρώ (ποσοστό 88,2%) και έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 16,06 εκ. ευρώ, δηλαδή το ποσοστό 

απορρόφησης ανέρχεται σε 50%. Το ποσοστό αυτό θεωρείται σχετικά ικανοποιητικό στο δεδομένο 

χρονικό διάστημα υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ, δεδομένης και της πανδημίας Covid-19.  

 

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 
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ωφελούμενων να ανέρχεται συνολικά σε 1.858 συμμετέχοντες (εκ των οποίων οι 115 είναι άνδρες 

και οι 1.743 γυναίκες), υπερβαίνοντας την τιμή στόχο 2023 που ήταν 850 άτομα (ποσοστό επίτευξης 

219%). Η τιμή επίτευξης αναφέρεται στο άθροισμα των ετών 2015-2020. 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, το 2019 σε 283 και το 2020 σε 398.  

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 έξι (6) ενταγμένες δράσεις193:  

1. 5000005 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015 - 2016 

ΑΜΕΑ. 

2. 5001785 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016 - 2017 

ΑΜΕΑ. 

3. 5008896 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2017 - 2018 ΑΜΕΑ.  

4. 5030643 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018 - 2019 

ΑΜΕΑ. 

5. 5047027 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019 - 2020  

ΑΜΕΑ. 

6. 5069537 - Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020 -2021 

 

Σε οικονομικούς όρους από τα 9,5 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για τη 

καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών έχουν 

συμβασιοποιηθεί τα 9,3 εκ. ευρώ (ποσοστό 97%) και καταχωρήθηκαν πληρωμές 5,6 εκ. ευρώ 

(ποσοστό απορρόφησης 59,6 %). 

 

Δείκτης εκροής 11501 

 
193 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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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 800 σχολεία 

επιτυγχάνοντας και ταυτόχρονα υπερβαίνοντας την τιμή στόχο 2023 που ήταν 339 σχολεία (ποσοστό 

επίτευξης 236%). Η τιμή επίτευξης αναφέρεται στο άθροισμα των ετών 2015-2020. 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, το 2019 σε 158 και το 2020 σε 180.   

Η τιμή υλοποίησης του δείκτη προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες έξι (6) 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. 

5. 5047097 - Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικό έτος 2019 – 2020. 

6. 5066831 - Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 2020 - 2021 

 

Σε οικονομικούς όρους από τα 8,9 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για τη 

καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών έχουν 

συμβασιοποιηθεί και τα 8,9 εκ. ευρώ (ποσοστό 100%) και έχουν καταχωρηθεί πληρωμές 7,5 εκ. 

ευρώ δηλ. ποσοστό απορρόφησης άνω του 83,7%. 

 

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

άτομα με αναπηρία [Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 

υπηρεσίες, Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης].  

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ: 

α) Στην αποφυγή της περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρίες.  

β)  Στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, της ψυχοσυναισθηματικής τους ωρίμανσης, και, της 

κοινωνικής τους ένταξης. 

γ) Στη συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη των οικογενειών τους. 

δ)  Στην αύξηση της απασχολησιμότητας. 

ε) Στην ισότιμη και ισόρροπη προσφορά βασικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα 

από τον τόπο διαμονής τους. 

στ) Στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων. 

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν τους δείκτες με κωδικούς 05502 και 05503 που 

αποτυπώνουν τον αριθμό υποστηριζόμενων δομών και των ωφελουμένων των υποστηριζόμενων 

δομών  στο πλαίσιο της Επενδυτικής προτεραιότητας 9iii συνεισφέρουν άμεσα στα ακόλουθα δύο 

(2) μέτρα και στόχους της ΠΕΣΚΕ: 

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

άτομα με αναπηρία [Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 

υπηρεσίες, Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης]. 

• Μέτρο πολιτικής 19: Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων 

γυναικών [Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες, 

Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης]. 

 

Ειδικότερα συνεισφέρουν άμεσα στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ: 

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες ΑμεΑ (μέτρο πολιτικής 18) στην: 

α) Αποφυγή περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρίες.  
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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: 

 

• 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.  
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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. 

στ) Στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων. 
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Δείκτες Αποτελέσματος  

Πίνακας 3.2.9. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iii) 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

 

ID Τίτλος Δείκτη Μονάδα 

μέτρησης 
Κ

α
τη

γο
ρ

ία
 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή-

στόχος 

(2023) 

Τιμή 

Υλοποίησης 

Ποσοστό 

Επίτευξης 

Πηγή 

στοιχείων 

    Α Γ Σ  Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ  

05504  

 

Αριθμός δομών που 

προσφέρουν 

βελτιωμένες / 

διευρυμένες υπηρεσίες  

 

Αριθμός ΛΑΠ   0 2015   19   7   37% Έρευνα 

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 9 6

6 

75 2016 2

0 

2

3

5 

255 1

1

0 

3

6

3 

473   185% ΟΠΣ 
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Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - 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  

 

Αριθμός ΛΑΠ   0 2015   30   0   0 ΟΠΣ, 

microdata 

11509  

 

Ποσοστό σχολείων που 

παρέχουν υπηρεσίες 

εκπαιδευτικής στήριξης 

σε μαθητές ΑμεΑ  

 

Ποσοστό ΛΑΠ   3,6 2016   5,5   34,6   629% Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ 

Τομέα 

Παιδείας  

 

     Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 
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Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 05504,  που αποτυπώνει τον Αριθμό δομών που προσφέρουν 

βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες194,  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, καθώς η πορεία 

υλοποίησης ανακόπηκε  λόγω της πανδημίας Covid-19. 

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 πολύ 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.  

 
194 Με βάση το Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη ορίζεται ο όρος «διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες» σε σχέση με 
την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αυτές οι υπηρεσίες, ανάλογα με την κατηγορία της δομής μπορεί να 
αφορούν δράσεις δικτύωσης  ή/και διεύρυνση των ομάδων στόχου στις οποίες απευθύνονται ή/και διεύρυνση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης ή παραπομπής στα Κέντρα Κοινότητας  ή/και  
χρήση βελτιωμένων εργαλείων όπως το πληροφοριακό σύστημα, κ.α.). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη προκύπτει 
από έρευνα/ μελέτη αξιολόγησης.  
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Το ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑμεΑ (κωδικός 

11509) ανέρχεται σε 36,4% (στοιχεία 2020) με τιμή στόχο 2023, 5,50%. 

Το ποσοστό αυτό θεωρείται σχετικά ικανοποιητικό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ 

και αναμένεται να επιτύχει την τιμή στόχο 2023 και να συνεισφέρει θετικά στην επίτευξη των 

αντίστοιχων στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

Δείκτες Εκροής  

Πίνακας 3.2.10. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β 
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Κωδικός 

Δείκτη 
Τίτλος Δείκτης 

Τιμή-Στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 

 

05502 Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

δομών 

  66,00 

 

  69,00   104,5% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 

 

05503 Αριθμός 

ωφελουμένων των 

υποστηριζόμενων 

δομών 

  20.000,00   89.576   448% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 

 

11202 Αριθμός ατόμων που 

πλήττονται από τη 

φτώχεια και 

  62.832,00 

 

  17.367   28% 
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Δείκτη 
Τίτλος Δείκτης 

Τιμή-Στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

ωφελούνται από τις 

υπηρεσίες των 

Τoπικών Ομάδων 

Υγείας (TOMY) 

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 

Για το δείκτη εκροής με κωδικό 05502, που αποτυπώνει αριθμό υποστηριζόμενων δομών στο 

πλαίσιο της ΕΠ 9iv,  η τιμή στόχος έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 104,5% και αφορά στην υποστήριξη 

εξήντα εννιά (69) δομών.  

Ειδικότερα η τιμή του δείκτη αφορά στην υποστήριξη 69 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). 
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Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός των εν λόγω έργων 

ανέρχεται σε 10,13 εκ. ευρώ, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους ενώ οι δαπάνες 

ανέρχονται σε 4,3 εκ. ευρώ, δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ισούται με 42,7%. 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. Δέκα (10) 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 6,3 εκ. ευρώ, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους (ποσοστό 100%) ενώ οι 

δαπάνες ανέρχονται σε 4,1 εκ. ευρώ, δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ισούται με 65%, το οποίο 

θεωρείται  ικανοποιητικό για την χρονική φάση 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, 

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 21,4 εκ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν συμβασιοποιηθεί, 19,4 εκ. ευρώ (98,6%),  ενώ οι δαπάνες 

ανέρχονται σε 7,1 εκ. ευρώ δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης 33,4%.  

4. Μία (1) προστατευόμενη στέγη ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων που προέρχονται από 

δυσλειτουργικές οικογένειες ή φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας στη Βέροια (έργο με 

MIS 5029408). 
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Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  

214 χιλ. ευρώ, ο οποίος έχει συμβασιοποιηθεί στο σύνολό του (100%),  ενώ οι δαπάνες ανέρχονται 

σε 54 χιλ. ευρώ δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης 25,2%.  

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 89.576 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 17.367 ωφελούμενοι. Ειδικότερα η τιμή στόχος των εντάξεων μέχρι το διάστημα αναφοράς 

(31/12/2020) ανήλθε σε 43.272 ωφελούμενους υστερώντας σχεδόν κατά το ήμισυ από την τιμή 

στόχο 2023 του δείκτη, η οποία ανέρχεται σε 62.832 ωφελούμενους.   

Η τιμή στόχος των εντάξεων έως και 31/12/2020 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 
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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 3,3 εκ. ευρώ δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης είναι χαμηλό. Δεδομένου ότι δράση άρχισε να 

υλοποιείται μόλις τον 11/2018 εξηγείται ο ως άνω βαθμός απορρόφησης.  

 

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,  

γ) στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 

δ) στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. 
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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]. 
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Ειδικότερα θα συνεισφέρει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ: 

Μέτρο 1 

• Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας,  

• διατήρηση της υγείας των πολιτών σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο που θα επιτρέπει την ενεργό 

συμμετοχή τους στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας,  

• εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας εντός της 

Περιφέρειας,  

• μείωση περιστατικών θανάτων λόγω μη διαθέσιμων τοπικά κατάλληλων υπηρεσιών υγείας,  

• διασφάλιση ύπαρξης εξειδικευμένων δομών στην περιφέρεια ώστε η νοσηλεία ασθενών που 

πάσχουν από ευρύτατα διαδεδομένες πλέον ψυχικές νόσους να γίνονται σε αυτές,  

• επένδυση σε καλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα 

αποτελείται από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας,  

• ευαισθητοποίηση και αγωγή της κοινής γνώμης σε ζητήματα ψυχικής υγείας.  

 

Μέτρο 5 

• Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας – κοινωνικής 

φροντίδας,  

• διατήρηση της υγείας των πολιτών σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο που θα επιτρέπει την ενεργό 

συμμετοχή τους στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.  
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Δείκτες Αποτελέσματος 

Πίνακας 3.2.11. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iv) 

 

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 

ID  Τίτλος Δείκτη  Μονάδα 

μέτρησης  
Κ

α
τη

γο
ρ

ία
 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Τιμή 

βάσης  

Έτος 

βάσης  

Τιμή-στόχος 

(2023)  

Τιμή 

Υλοποίησης 

Ποσοστό 

Επίτευξης 

Πηγή στοιχείων  

    Α Γ Σ  Α Γ Σ Α Γ Σ   

05504  

 

Αριθμός δομών 

που 

προσφέρουν 

βελτιωμένες / 

διευρυμένες 

υπηρεσίες  

 

Αριθμός ΛΑΠ   0 2016   66   0 0,00% Έρευνα 

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) 

Ποσοστό ΛΑΠ   0 2016   35,7   52 52% Υπουργείο 

Υγείας, 

Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας 

και Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου 

Υγείας 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 
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Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 05504,  που αποτυπώνει τον Αριθμό δομών που προσφέρουν 

βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες195,  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
195 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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Επενδυτική Προτεραιότητα 9v – Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση. 

 

Δείκτες Εκροής  

Πίνακας 3.2.12. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9v) 

 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 

Δείκτη 
Τίτλος Δείκτης 

Τιμή-Στόχος (2023) 
Τιμή 

Υλοποίησης 

Ποσοστό 

Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9v – Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 

 

11301 Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και 

νέων φορέων 

κοινωνικής και 

αλληλέγγυας 

οικονομίας 

  90,00  

 

  0   0% 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

 

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 31/12/2020 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 

Πίνακας 3.2.13. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9v) 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

ID  Τίτλος Δείκτη  Μονάδα 

μέτρησης  

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 
 Τιμή βάσης  Έτος 

βάσης  

Τιμή-

στόχος 

(2023)  

Τιμή 

Υλοποίηση

ς 

Ποσοστό 

Επίτευξης 

Πηγή στοιχείων  

    Α Γ Σ  Α Γ Σ Α Γ Σ   

11303 

 

Αριθμός 

υποστηριζόμεν

ων 

υφιστάμενων 

και νέων 

φορέων 

κοινωνικής και 

αλληλέγγυας 

οικονομίας που 

η λειτουργία 

τους συνεχίζεται 

1 έτος μετά τη 

Αριθμός ΛΑΠ   45    54   0 0% Μητρώο 

Κοινωνικής 

Οικονομίας του 

Υπουργείου 

Εργασίας και 

Κοινωνικών 

Υποθέσεων 
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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 

ID  Τίτλος Δείκτη  Μονάδα 

μέτρησης  

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 
 Τιμή βάσης  Έτος 

βάσης  

Τιμή-

στόχος 

(2023)  

Τιμή 

Υλοποίηση

ς 

Ποσοστό 

Επίτευξης 

Πηγή στοιχείων  

λήξη της 

παρέμβασης 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

 

Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 11303, που αποτυπώνει τον Αριθμό υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους 

συνεχίζεται 1 έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης,  είναι μηδενικός δεδομένου ότι και ο συνδεδεμένος 

δείκτης εκροής 11301 είναι μηδενικός. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω αυτό συμβαίνει γιατί έως 

και το χρονικό σημείο αναφοράς 31/12/2020 δεν είχε ξεκινήσει ακόμη η ενεργοποίηση της εν λόγω 

επενδυτικής προτεραιότητας και η υλοποίησης κάποιας δράσης.  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων   

 

Δείκτες Εκροής 9vi  

Πίνακας 3.2.14. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9vi) 
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Κ

α
τη

γο
ρ

ία
 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 

Δείκτη 
Τίτλος Δείκτης 

Τιμή-Στόχος 

(2023) 

Τιμή 

Υλοποίησης 

Ποσοστό 

Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ 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% 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

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 

31/12/2020).  

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:  

5050557 - Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην 

εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ στην Ημαθία 
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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.  

Οι οκτώ (8) δράσεις που έχουν ενταχθεί στο ανωτέρω πλαίσιο είναι οι ακόλουθες: 

1. MIS 5029545 - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΕΦ ΟΤΔ Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ για τις δράσεις ΕΚΤ στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής 

ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ ΕΠΑΛΘ των Δήμων Λαγκαδά Βόλβης κ.λπ. 

2. MIS 5029572 - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΕΦ ΟΤΔ Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για τις δράσεις ΕΚΤ στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής 

ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ του Δ Χαλκηδόνος και τμήματος του Δ. Δέλτα. 
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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 των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.  

 

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ 

Οι δράσεις που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας και θα τροφοδοτούν την 

τιμή του  δείκτη αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν άμεσα στα ακόλουθα μέτρα και στόχους της 

ΠΕΣΚΕ: 

• Μέτρο πολιτικής 15: Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές με 

ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της 

ενεργούς συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας [Επενδυτική Προτεραιότητα 3.1: 

Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες ενεργοποίησης Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης].  
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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  

Πίνακας 3.2.15. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9vi) 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων   

ID  Τίτλος Δείκτη  Μονάδα 

μέτρησης  

ΚΠ  Τιμή 

βάσης  

Έτος 

βάσης  

Τιμή-

στόχος 

(2023)  

Τιμή 

Υλοποίησης 

Ποσοστό 

Επίτευξης 

Πηγή 

στοιχείων  

    Α Γ Σ  Α Γ Σ Α Γ Σ   

Τ1385  

  

 

Αριθμός νέων 

ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων 

τοπικού ή 

περιφερειακού 

χαρακτήρα που 

βελτιώνουν την 

απασχολησιμότ

ητα  

 

Αριθμός ΛΑΠ   7    0   0%  ΟΠΣ, microdata 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

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 2020.  
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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, συγκαταλέγεται και η συλλογή δεδομένων μεμονωμένων 

συμμετεχόντων (microdata) μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία καλούνται να συμπληρώσουν οι 

συμμετέχοντες κατά τα στάδια είσοδο και έξοδό τους από τις πράξεις, δηλαδή κατά την έναρξη και 

την λήξη της συμμετοχής τους στις αντίστοιχες δράσεις. 

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. 
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Καθώς και τους συμμετέχοντες στις ακόλουθες δράσεις: 

• Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

• 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". 
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Δείκτες Εκροής (δείκτες CO01 – CO19) 

 

Τα μικροδεδομένα αφορούν τους παρακάτω κοινούς δείκτες εκροών καθώς και κατηγορίες 

ανάλυσης: 

 

Κατηγορία Συμμετέχοντα Ονομασία δείκτη 

Επ 9i 
Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης 

    
Ερ

γα
σ

ια
κή

 κ
α

τά
σ

τα
σ

η
 

 
      

CO01 - Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 

CO02-  Μακροχρόνια άνεργοι 

CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα 

CO04- Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση 

CO05- Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων 

 
Η

λι
κί

α
 

  

CO06- Κάτω των 25 ετών196 

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 

 Μ
ο

ρ
φ

ω
τι

κό
 

Επ
ίπ

εδ
ο

 
    

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) 

 
196 Η ηλικία του συμμετέχοντα προσδιορίζεται βάσει της ημερομηνίας γέννησής του και είναι η ηλικία που έχει όταν 
εισέρχεται  στην πράξη  ΕΚΤ/ΠΑΝ . 

file:///C:/Users/Popi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F4A05AAD.xlsx%23RANGE!%23REF!
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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 

CO11- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8) 

    Μ
ει

ο
νε

κτ
ο

ύ
σ

ες
  

ο
μ

ά
δ

ες
 

      

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 περιοχές197 

 

 
197 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. 

file:///C:/Users/Popi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F4A05AAD.xlsx%23RANGE!%23REF!
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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 
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CR09 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

 

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 στο 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. 
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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.  
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2. Εξατομικευμένη συμβουλευτική παρακολούθησης/ υποστήριξης, με στόχο την υποστήριξη και 

καθοδήγηση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.  

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. 

 

3.3.2. Συμμετέχοντες και εργασιακή κατάσταση 

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i ανέρχεται, 

σε 59.267 ωφελούμενους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες (58.676 

ωφελούμενες, ποσοστό 99%). Οι υπόλοιποι 502 ωφελούμενοι είναι 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.  
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Γράφημα 3.3.1 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 (35.298 άτομα ή ποσοστό 59,56%), εκ των οποίων οι 

μισοί περίπου, ήτοι 16.595 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 38,62% 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 1,82% των ωφελούμενων ανήκει 

στην κατηγορία των οικονομικά μη ενεργών ατόμων. 
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Όσον αφορά την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9i,  που είναι 

γυναίκες (58.676 ωφελούμενες, ποσοστό 99%),  34.830 γυναίκες είναι άνεργες, εκ των οποίων  οι 

16.254 μακροχρόνια άνεργες,  οι 22.774 είναι απασχολούμενες ή  αυταπασχολούμενες,  1072 είναι 

οικονομικά μη ενεργά άτομα εκ των οποίων οι 670 ανήκουν στην κατηγορία των οικονομικά μη 

ενεργών ατόμων που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών 

των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i,  ανά εργασιακή κατάσταση.  

 

Πίνακας 3.3.1. Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του ΕΠ 

ΠΚΜ 2014-2020  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 

(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017,2018,2019 ΚΑΙ 

2020) 

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  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Ερ
γα

σ
ια

κή
 κ

α
τά

σ
τα

σ
η

 

 

      

CO01 - Άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων 

35.298 468 34.830 

CO02-  Μακροχρόνια άνεργοι 16.595 341 16.254 

CO03- Οικονομικά μη ενεργά 

άτομα 

1.079 7 1.072 

CO04- Οικονομικά μη ενεργά 

άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση 

676 6 670 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 

(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017,2018,2019 ΚΑΙ 

2020) 

ή κατάρτιση /inactive, not in 

education or training 

CO05- Απασχολούμενοι, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

22.890 116 22.774 

 
ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05) 59.267 591 58.676 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

3.3.3. Συμμετέχοντες ανά ηλικιακή κατηγορία 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i,  

ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών (96,3%). Το υπόλοιπο 3,7% ανήκει είτε στην  ηλικιακή 

ομάδα των κάτω των 25 ετών (2,5%), άνω των 54 ετών (1,1%).  Σημειώνεται ότι, στην επενδυτική 

προτεραιότητα 9i, και ειδικότερα στην δράση της εναρμόνισης της επαγγελματικής και 

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 3.3.2 Ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων στις δράσεις της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 9i του  ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 
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 Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

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.  

Πίνακας 3.3.2. Ηλικιακή κατηγορία των συμμετεχόντων στις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του ΕΠ 

ΠΚΜ 2014-2020  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 

(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017,2018,2019 ΚΑΙ 2020) 

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  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Ηλικία CO06- Κάτω των 25 ετών 1.492 71 1.421 

  CO07- Άνω των 54 ετών 350 122 228 

  CO08 - Άνω των 54 ετών που είναι 

άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

322 115 207 

 
ΣΥΝΟΛΟ  2.164 308 1.856 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

3.3.4. Συμμετέχοντες ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 

Στο σύνολο των συμμετεχόντων στη δράση,   η πλειοψηφία, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 59%, ( ή 

34.741 άτομα) είναι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4).  Ακολουθούν με ποσοστό 28% (ή 16.747 άτομα) οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8), ενώ ένα αρκετά χαμηλότερο ποσοστό 12% (ή 7.379 άτομα) είναι 

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεδομένου του   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 
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δράση.  Παράλληλα, επωφελείται και ο πλέον ευαίσθητος πληθυσμός των γυναικών που είναι 

μητέρες άνεργες ή απασχολούμενες με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο.  Στον πίνακα που 

ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών ανά 

εκπαιδευτικό επίπεδο.  

Πίνακας 3.3.3. Εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του 

ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 

(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΚΑΙ 2018) 

9i Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την 

προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

CO09 - Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) 

7.379 164 7.215 

  CO10- Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) 

ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) 

34.741 310 34.431 

  CO11- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 

ως 8) 

16.747 115 16.632 

 
ΣΥΝΟΛΟ 58.867 589 58.278 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα, όσον αφορά την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη 

δράση, που είναι γυναίκες, ποσοστό 59% (ή 34.331 γυναίκες) είναι απόφοιτοι ανώτερης 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 28% (16.632 γυναίκες) είναι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 12,30% (7.215 γυναίκες) είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή κατώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα 

Στο σύνολο των συμμετεχόντων των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i,   η πλειοψηφία, 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,11%, (ή 11.497 άτομα, εκ των οποίων οι 11.419 είναι γυναίκες) 

αποτελείται από μετανάστες ή συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, ενώ ακολουθούν με 

ποσοστό 32,4% (ή 7.584 άτομα, εκ των οποίων οι 7.559 είναι γυναίκες) άτομα από αγροτικές 

περιοχές. 

 

Γράφημα 3.3.3 Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα στις δράσεις της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 9i του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 

 

            Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

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. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών 

ανά μειονεκτούσα ομάδα. 

 

Πίνακας 3.3.4. Μειονεκτούσες ομάδες στις δράσεις «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του 

ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 

(AΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΚΑΙ 2018) 

9i Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης  

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Μειονεκτούσες 

ομάδες 

CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά) 

11.497 78 11.419 

  CO16- Συμμετέχοντες με Αναπηρία 354 14 340 

  CO17- Άλλα μειονεκτούντα άτομα 3.961 108 3.853 

  CO18 - Άστεγοι ή άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από τη στέγαση 

13 2 11 

  CO19 – Άτομα από αγροτικές περιοχές 7.584 25 7.559 

 
ΣΥΝΟΛΟ  23.409 227 23.182 

 
ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05) 59.267 591 58.676 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 
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Συμπερασματικά, τόσο οι ομάδες στόχοι της συγκεκριμένης δράσης του ΕΠ ΠΚΜ όσο και τα 

ποσοστά συμμετοχής κάθε ομάδας στο πλαίσιο της δράσης,  εκφράζουν ικανοποιητικά τη 

στρατηγική στόχευση της ΠΕΣΚΕ υπέρ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Συγκεκριμένα οι 

υλοποιούμενες δράσεις συνεισφέρουν και στις τρεις (3) κατηγορίες ωφελούμενων της ΠΕΣΚΕ, ήτοι 

στις α) ευάλωτες ομάδες, β) ειδικές ομάδες και γ) λοιπές ομάδες. 

Συγκεκριμένα:  

  

• Όσον αφορά την κατηγορία των ευάλωτων ομάδων, όπως προκύπτει από την έως άνω ανάλυση 

επωφελούνται τα άτομα  με αναπηρίες.  

• Όσον αφορά την κατηγορία των ειδικών ομάδων, 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 

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. 
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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 31/12/2020. 

 

3.3.2.1. Άμεσα αποτελέσματα συμμετεχόντων στη δράση της «Εναρμόνισης οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής» 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα από τα απογραφικά δελτία εξόδου του ΟΠΣ για τη συγκεκριμένη 

δράση, με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2020,  παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί 

το σύνολο των αποτελεσμάτων της δράσης  εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

της επενδυτικής προτεραιότητας 9i.  
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Πίνακας 3.3.5 Άμεσα Αποτελέσματα συμμετεχόντων στη δράσης της «Εναρμόνισης οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής» 

Κωδ. Δείκτη Ονομασία δείκτη Συνολικά Έτη 

(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

ΚΑΙ 2020) 

 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 

Σύνολο 

(αριθμός) 

Άνδρες 

(αριθμός) 

Γυναίκες 

(αριθμός) 

CR01 Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

345 2 343 

CR02 Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / 

κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

1139 1 1.138 

CR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

983 277 706 

CR04 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους 

3568 12 3.556 

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 

1765 93 1.672 

CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

3554 58 3.496 

CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

496 2 494 
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Κωδ. Δείκτη Ονομασία δείκτη Συνολικά Έτη 

(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

ΚΑΙ 2020) 

CR08 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που  κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

35 12 23 

CR09 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

1538 24 1.514 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

 

3.3.2.2  Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας 

αμέσως μετά τη λήξης της συμμετοχής τους 

 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2020 οι οικονομικά μη 

ενεργοί συμμετέχοντες που δραστηριοποιήθηκαν σε αναζήτηση εργασίας ανήλθαν σε 345 άτομα εκ 

των οποίων οι 343 ήταν γυναίκες (μητέρες) και δύο (2) ωφελούμενοι ήταν άνδρες (πατέρες).  

Το ποσοστό συμμετεχόντων στη δράση δραστηριοποιήθηκε σε αναζήτηση εργασίας  αμέσως μετά 

τη λήξη της συμμετοχή του σε αυτή, ήταν της τάξης του 32% (ή 29% 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 (βλ. ανωτέρω).  
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Γράφημα 3.3.4 Συμμετέχοντες (οικονομικά μη ενεργοί) που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους. 

 

                                 Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

3.3.2.3  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 1.138 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 (βλ. ανωτέρω).  
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Γράφημα 3.3.5 Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

 

 Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

3.3.2.4 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» 983 συμμετέχοντες (εκ των οποίων οι 

277 άνδρες και 706 γυναίκες παρακολούθησαν κατάρτιση μετά τη λήξη της συμμετοχτηςους στη 

δράση.  
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 Γράφημα 3.3.6 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά  τη λήξη της 

συμμετοχής τους  

 

                                       Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

3.3.2.5  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 31/12/2020,  3.568 συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν 

άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί βρήκαν απασχόληση, εκ των οποίων οι 3.556 ήταν γυναίκες. Το 

ποσοστό στο σύνολο των άνεργων ή οικονομικά μη ενεργών συμμετεχόντων ανήλθε σε 9,81% (ή 

2,53% για τους συμμετέχοντες άνδρες και 9,90% 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 9,81% ).  
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Γράφημα 3.3.7 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

3.3.2.6  Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που 

συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, 1.672 

γυναίκες στο σύνολο των 15.612 και 93 άνδρες στο σύνολο των 200 που ανήκουν στην κατηγορία 

των μειονεκτούντων ατόμων (ήτοι το άρθροισμα των δεικτών CO15, CO16 και CO17) 

δραστηριοποιήθηκαν για την αναζήτηση εργασίας ή συμμετείχαν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, 

απόκτησαν εξειδίκευση ή βρήκαν θέση απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης). Αυτό συνεπάγεται ότι βελτιώθηκε η θέση στην αγορά εργασίας (διαδικασίες 

αναζήτησης, βελτιωμένα προσόντα/ικανότητες, εύρεση εργασίας), για ένα ποσοστό 

συμμετεχόντων, της τάξεως 11,16%  (46,5% για τους άνδρες και 10,71% για τις γυναίκες). Τα 

αντίστοιχα ποσοστά μέχρι τις 31/12/2019 ανέρχονταν στο σύνολο 13,08% (51,67% για τους άνδρες 

και 12,5% για της γυναίκες). Η ποσοστιαία μείωση αυτή το 2020, σε σχέση με το 2019, οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στις συνέπειες της πανδημικής κρίσης του SARS-CoV-2, καθώς η αναγκαιότητα 
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προστασίας της ανθρώπινης υγείας, οδήγησε σε αναστολή της οικονομικής και εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας. 

Γράφημα 3.3.8 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) 2021 

 

3.3.2.7 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 
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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, 3.496 ωφελούμενες γυναίκες, στις 35.902 

(άρθροισμα δεικτών CO01+CO03), στην πλειοψηφία τους μητέρες, ωφελούμενες της δράσης της 

Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, και 58, στους 475, 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 12,21% για 

τους άνδρες και 9,74% για τις γυναίκες).   

Συνεπώς, η δράση της εναρμόνισης συνέβαλε ώστε συνολικά ποσοστό 9,77% των συμμετεχόντων 

των δράσεων να έχουν απασχόληση, έξι μήνες μετά την λήξη της συμμετοχής τους σε αυτή.  

Γράφημα 3.3.9 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

  

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

3.3.2.8 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη 

λήξη της συμμετοχής τους 
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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). 

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 494 στις 22.774 ωφελούμενες γυναίκες, και 2 

στους 116 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 1,72% στους άνδρες και 2,17% στις γυναίκες).   

Συνεπώς, η δράση της εναρμόνισης συνέβαλε ώστε ένα μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων της τάξης 

του 2,17% να βελτιώσει τις συνθήκες απασχόλησής του (π.χ. να μεταβεί από τη μερική απασχόληση 

στη πλήρη απασχόληση).  

 

Γράφημα 3.3.10 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 
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Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

 

3.3.2.9 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 23 στις 228 ωφελούμενες γυναίκες, και 

12 στους 122 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  10,09% και 9,84% αντίστοιχα. 

Γράφημα 3.3.11 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 

τους. 
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Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

3.3.2.10 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, 1.514 στις 15.612 ωφελούμενες και 24 στους 

200 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 12% στους άνδρες και 9,70% στις γυναίκες).   

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η δράση της εναρμόνισης συνέβαλε ώστε συνολικά ένα ποσοστό 9,73% 

των μειονεκτούντων συμμετεχόντων της δράσης να έχουν απασχόληση, έξι μήνες μετά την λήξη της 

συμμετοχής τους σε αυτή.  
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Γράφημα 3.3.12 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

  

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

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 

αντίστοιχο.  

 

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). 
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• 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". 

• 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, 
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•   η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και 

κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. 

Μ.Ε.Α.). 

 

 Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» 

Σκοπός του έργου αφορά την ολιστική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη 100 ατόμων 

(ωφελούμενων) που ανήκουν στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, και πιο συγκεκριμένα 

σε οικογένειες με παιδιά φυλακισμένων / αποφυλακισμένων γονιών, σε οικογένειες με παιδιά 

αστέγων γονέων και οικογένειες με παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας.  

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε: 

• Συμβουλευτική υποστήριξη. 

• Προγράμματα επιμόρφωσης. 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

 

 "ΣΥΝ - Άνθρωπος" 

Βασικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη ατόμων αποφυλακισμένων- φυλακισμένων, 

αστέγων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας 

στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική 

ένταξη και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

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. 
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δ) Απόλυτα φτωχοί 

Στο πλαίσιο του έργου λειτουργούν τα παρακάτω γραφεία και παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 

1. Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης αποφυλακισμένων 

Το γραφείο παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

- Δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης ατόμων που πρόκειται να αποφυλακιστούν, εντός των 

σωφρονιστικών καταστημάτων Διαβατών Θεσσαλονίκης, Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής και Νιγρίτας 

Ν. Σερρών. 

- Υπηρεσία Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων. 

- Υπηρεσία υποστήριξης οικογενειών κρατουμένων και αποφυλακισμένων – Λειτουργία 

Ομάδων υποστήριξης οικογενειών κρατούμενων που πρόκειται να αποφυλακιστούν και 

αποφυλακισμένων. 

- Λειτουργία εκπαιδευτικών εργαστηρίων. 

- Υποστήριξη σχετικά με λογιστικά θέματα και ζητήματα φοροτεχνικού χαρακτήρα. 

- Ευαισθητοποίηση κοινού και εργοδοτών/προώθηση ενεργειών ένταξης στην απασχόληση. 

Οι προαναφερόμενες δράσεις λειτουργούν σε στενή συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία των 

Σωφρονιστικών Καταστημάτων και την Επιτροπή Κοινωνικής Υποστήριξης Αποφυλακισμένων που 

συστάθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

2. Υπηρεσία Υποστήριξης αστέγων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων  

- Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη αστέγων που εντοπίζονται στον δρόμο, παραπέμπονται από 

άλλες υπηρεσίες ή φιλοξενούνται προσωρινά σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. 

- Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

- Οργάνωση ενεργειών συλλογής ταξινόμησης και διάθεσης ειδών άμεσης ανάγκης. 

- Υποστήριξη σχετικά με λογιστικά θέματα και ζητήματα φοροτεχνικού χαρακτήρα 

- 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. 
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 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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3.3.3.1. Συμμετέχοντες και εργασιακή κατάσταση 

 Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω δράσεις της ΕΠ 9iii ανέρχεται, σε 3.313 

ωφελούμενους. Εξ’ αυτών η πλειοψηφία 2.347 ωφελούμενες (ή ποσοστό 71%) είναι γυναίκες και 

966 ωφελούμενοι (ή ποσοστό 29%) είναι άνδρες. 

 

Γράφημα 3.3.13 Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 

2014-2020 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

 

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 
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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 45% (ή  

1.057 γυναίκες) είναι άνεργες εκ των οποίων οι 375 γυναίκες ή λίγο λιγότερες από τις μισές είναι 

μακροχρόνια άνεργες, 20% (ή 464 γυναίκες)  υπολογίζονται ως απασχολούμενες και ένα εξίσου 

σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 35% (ή 826 γυναίκες) είναι οικονομικά μη ενεργά άτομα εκ των 

οποίων οι 786 γυναίκες, ανήκουν στην κατηγορία των οικονομικά μη ενεργών ατόμων που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση. Τα ποσοστά αυτά είναι εξίσου σημαντικά και μάλιστα 

υπερβαίνουν τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών που συνήθως απασχολούνται με την φροντίδα 

ατόμων με αναπηρία.  Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των 

ωφελούμενων γυναικών και ανδρών ανά εργασιακή κατάσταση.  

 

Πίνακας 3.3.6. Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020  

Κατηγορία  Ονομασία δείκτη Συνολικά Έτη 

 Επενδυτική 

Προτεραιότητα 

9iii 

 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών 

 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Εργασιακή 

κατάσταση 

CO01 - Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων/unemployed, includinglong-termunemployed 

1.634 577 1.057 

  CO02-  Μακροχρόνια άνεργοι 438 63 375 

  CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα 1.131 305 826 

  CO04- Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν 

εκπαίδευση ή κατάρτιση/inactive, not in educationortraining 

1.080 294 786 

  CO05- Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων 

548 84 464 
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Κατηγορία  Ονομασία δείκτη Συνολικά Έτη 

 Επενδυτική 

Προτεραιότητα 

9iii 

 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών 

 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 
ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05) 3.313 966 2.347 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

3.3.3.2. Συμμετέχοντες ανά ηλικιακή κατηγορία 

Η πλειοψηφία των ωφελούμενων των δράσεων της ΕΠ 9iii,  ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών 

(ήτοι ποσοστό 72,5%). Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας κάτω των 25 ετών ανέρχεται σε 7,7% ενώ 

αντίστοιχα το ποσοστό των ατόμων άνω των 54 ετών σε 19,8%. 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 (577 

ωφελούμενοι από τους 655 ωφελούμενους συνολικά). 

Γράφημα 3.3.14 Ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii, του ΕΠ ΠΚΜ 2014-

2020 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 
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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 19,8% 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.  

 

Πίνακας 3.3.7. Ηλικιακή κατηγορία των συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020  

Κατηγορία Ονομασία δείκτη Συνολικά Έτη 

 Επενδυτική 

Προτεραιότητα 

9iii 

 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών 

 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Ηλικία CO06- Κάτω των 25 ετών 255 158 97 

  CO07- Άνω των 54 ετών 655 206 449 

  CO08 - Άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή 

οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

577 180 397 

 
ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05) 3.313 966 2.347 

   Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 
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3.3.3.3. Συμμετέχοντες ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 

Στο σύνολο των συμμετεχόντων στη δράση,   η πλειοψηφία, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 46,89%,  (ή 

1419 άτομα) είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Γράφημα 3.3.15 Εκπαιδευτικό επίπεδο συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii, του ΕΠ ΠΚΜ 

2014-2020 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

Ακολουθούν με ποσοστό 40,05% (ή 918 άτομα) οι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με ένα αρκετά πιο χαμηλότερο ποσοστό 13,05% (ή 395άτομα) 

οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8).  

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών 

ανά εκπαιδευτικό επίπεδο.  

 

Πίνακας 3.3.8 Εκπαιδευτικό επίπεδο συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-

2020  
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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) 

1.419 519 900 

CO10- Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) 

1.212 248 964 

CO11- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8) 395 102 293 

ΣΥΝΟΛΟ 3.026 869 2.157 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα,  όσον αφορά την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη 

δράση, που είναι γυναίκες, ποσοστό 44,69% (ή 964 γυναίκες) είναι απόφοιτοι ανώτερης 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 41,72% (ή 900 γυναίκες) είναι απόφοιτοι 

πρωτοβάθμιας ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ποσοστό 13,58% (ή 293γυναίκες) 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

3.3.4. Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα 

Η πλειοψηφία όσον αφορά τους συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα είναι τα «άλλα 

μειονεκτούντα άτομα» (CO17) με ποσοστό 39,8 %. Ακολουθούν οι άστεγοι ή τα άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από την στέγαση με ποσοστό 9,8%, με 34,1% οι Μετανάστες, οι συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης και οι μειονότητες και με 7,1% τα άτομα από αγροτικές περιοχές.  
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Γράφημα 3.3.16 Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα στις δράσεις της ΕΠ 9iii, του ΕΠ ΠΚΜ 

2014-2020. 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών ανά 

μειονεκτούσα ομάδα. 

 

Πίνακας 3.3.9 Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 

2014-2020  

Ονομασία δείκτη Συνολικά Έτη 

 Επενδυτική Προτεραιότητας 9i - Καταπολέμηση κάθε 

μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) 

1.039 483 556 

CO16- Συμμετέχοντες με Αναπηρία 115 25 90 
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Ονομασία δείκτη Συνολικά Έτη 

CO17- Άλλα μειονεκτούντα άτομα 1.318 747 571 

CO18 - Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη 

στέγαση 

325 232 93 

CO19 – Άτομα από αγροτικές περιοχές  235 16 219 

ΣΥΝΟΛΟ 3.313 966 2.347 

  Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

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 προηγούμενη  ανάλυση, 

επωφελούνται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό 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.  
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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 31/12/2020. 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα από τα απογραφικά δελτία εξόδου του ΟΠΣ για τη συγκεκριμένη 

δράση, με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2020,  το σύνολο των αποτελεσμάτων της δράσης 

της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii 

παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 3.3.10 Άμεσα Αποτελέσματα συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii 

Κωδ. Δείκτη Ονομασία δείκτη Συνολικά Έτη 

(Έτη 2015, 2016, 

2017,2018,2019 κ 2020) 

 Επ.Προτ. 9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών  

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CR01 Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που 

δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

127 14 113 

CR02 Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / 

κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

34 8 26 

CR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά 

τη λήξη της συμμετοχής τους 

45 16 29 
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Κωδ. Δείκτη Ονομασία δείκτη Συνολικά Έτη 

(Έτη 2015, 2016, 

2017,2018,2019 κ 2020) 

CR04 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη συμμετοχής τους 

237 113 124 

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 

222 110 112 

CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

240 51 189 

CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά 

εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

6 0 6 

CR08 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που  κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

49 18 31 

CR09 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

93 31 62 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021. 
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3.3.4.1  Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας 

αμέσως μετά τη λήξης της συμμετοχής τους 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2020 οι οικονομικά μη 

ενεργοί συμμετέχοντες (CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα) που δραστηριοποιήθηκαν σε 

αναζήτηση εργασίας ανήλθαν σε 45 άτομα (στα 1.1131) εκ των οποίων οι 29 στις 826, ωφελούμενες 

ήταν γυναίκες  και οι 16, στους 305,  ωφελούμενους ήταν άνδρες.  

Συνεπώς το ποσοστό συμμετεχόντων στη δράση που δραστηριοποιήθηκε σε αναζήτηση εργασίας  

αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχή του ανήλθε στο 3,98%.  

 

Γράφημα 3.3.17 Συμμετέχοντες (οικονομικά μη ενεργοί) που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους. 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

 

3.3.4.2  Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, με βάση το δελτίο ταυτότητας ο δείκτης 

αποτυπώνει τα άτομα που έχουν συμμετάσχει σε πράξη ΕΚΤ (άθροισμα δεικτών CO01+CO03+CO05) 
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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 34 στους 3.133 ωφελούμενους, εκ των οποίων οι 26 στις 

2.347 ήταν γυναίκες και οι 8 στους 966 άνδρες, παρακολούθησαν κατάρτιση μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους στις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii.  

 

Γράφημα 3.3.18 Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/ κατάρτιση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 
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3.3.4.3 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους   

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει τα άτομα που συμμετείχαν σε πράξη ΕΚΤ και που απέκτησαν 

εξειδίκευση μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη. Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου 

45 ωφελούμενοι συμμετέχοντες απόκτησαν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους σε 

δράσεις της ΕΠ 9iii, εκ των οποίων οι 16 ήταν άνδρες και οι 29 γυναίκες.  

 

3.3.4.4  Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, ο δείκτης CR04 αποτυπώνει την αλλαγή στο 

εργασιακό καθεστώς του ατόμου όταν εξέρχεται από την πράξη του ΕΚΤ σε σχέση με το εργασιακό 

καθεστώς που είχε όταν εισήλθε στην πράξη. Ο δείκτης μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν 

στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί είτε άνεργοι (άθροισμα δεικτών CO01+CO03).  

Με βάση τα στοιχεία 31/12/2020,  237 στους 2.765συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν άνεργοι ή 

οικονομικά μη ενεργοί βρήκαν απασχόληση, εκ των οποίων οι 124, στις 1.883 ήταν γυναίκες και οι 

113, στους 882 άνδρες. Το ποσοστό στο σύνολο των άνεργων ή οικονομικά μη ενεργών 

συμμετεχόντων ανήλθε σε 8,57% (12,81 % για τους συμμετέχοντες άνδρες και 6,59% για τις 

συμμετέχουσες γυναίκες).  

Γράφημα 3.3.19 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 
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Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

3.3.4.5  Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που 

συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 112 στις 1.217 ωφελούμενες γυναίκες και 110 

στους 1.255 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 8,98%  (8,76% 

για τους άνδρες και 9,20 % για τις γυναίκες) βελτίωσε τη θέση του ως προς την αγορά εργασίας 

(διαδικασίες αναζήτησης, βελτιωμένα προσόντα/ικανότητες, εύρεση εργασίας). 

Γράφημα 3.3.20 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 
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Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

 

 

3.3.4.6 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

 

Ο δείκτης CR06, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, αποτυπώνει την αλλαγή στο 

εργασιακό καθεστώς των συμμετεχόντων  6 μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη ΕΚΤ σε σχέση 

με το εργασιακό καθεστώς που είχαν όταν εισήλθαν στην πράξη, δηλαδή συμμετέχοντες που όταν 

εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί (CO03),  είτε άνεργοι (CO01).  

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 189, στις 1.883 ωφελούμενες  και 51 στους 882 

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 

10,04 % στις γυναίκες, 5,78% στους άνδρες και 8,68% στο σύνολο).   
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Γράφημα 3.3.21 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

 

3.3.4.7 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Με το συγκεκριμένο δείκτη CR07 μετρώνται τα άτομα που εισέρχονται στη πράξη του ΕΚΤ  ως 

απασχολούμενοι (κατά τον ορισμό του κοινού δείκτη εκροών CO05) και που  έξι μήνες μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους έχει αλλάξει η εργασιακή τους κατάσταση (προς το καλύτερο) ως προς ένα ή 

περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α) Μετακινήθηκαν από επισφαλή σε σταθερή απασχόληση, ή/και,  

β) μετακινήθηκαν από υποαπασχόληση σε πλήρη απασχόληση, ή/και, 

γ) μετακινήθηκαν σε θέση εργασίας που απαιτεί υψηλότερες δεξιότητες/ προσόντα / εξειδίκευση, 

ή/και, 

δ) έλαβαν προαγωγή (received a promotion). 

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 6, στις 464 ωφελούμενες (και κανένας 

ωφελούμενος) που εργάζονταν ή αυτοαπασχολούνταν κατά την έναρξη της δράσης (δείκτης CO05), 
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βελτίωσαν εντός 6 μηνών από τη λήξη συμμετοχής τους σε αυτή, την κατάσταση τους στην αγορά 

εργασίας (ποσοστό 0% για τους άνδρες και 1,29% 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 3.3.22 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

3.3.4.8 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που  κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης,  31 στις 449 ωφελούμενες γυναίκες και 18 

στους 206 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 λήξη της συμμετοχής τους 

σε αυτή. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό 6,9% για τις γυναίκες ωφελούμενες και 8,74% για τους 

άνδρες ωγελούμενους, ενώ το συνολικό ποσοστό προσεγγίζει το 7,5%.  
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Γράφημα 3.3.23 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) 2021 

 

3.3.4.9 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Ο δείκτης CR09, όπως και ο δείκτης CR06 προηγούμενα,  αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό 

καθεστώς των συμμετεχόντων  6 μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη ΕΚΤ σε σχέση με το 

εργασιακό καθεστώς που είχαν όταν εισήλθαν στην πράξη, δηλαδή συμμετέχοντες που όταν 

εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί (CO03),  είτε άνεργοι (CO01).  

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 62 στις 1.217 ωφελούμενες γυναίκες και 31 

στους 1.255 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 2,47% 

στους άνδρες και 5,09% στις γυναίκες).   
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Γράφημα 3.3.24 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 

τους.  

 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 
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3.4. Συμπεράσματα  

Το σύνολο των Δράσεων που έχουν ενεργοποιηθεί και υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΚΜ 

συνεισφέρουν ήδη σε έντεκα (11) από τα είκοσι ένα (21) μέτρα πολιτικής της ΠΕΣΚΕ, γεγονός που 

παρουσιάζεται αναλυτικά στην συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα: 

- Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9α, η οποία συνεισφέρει σε τρία (3) μέτρα πολιτικής της 

ΠΕΣΚΕ, ήτοι στα μέτρα 1, 18 και 20, η πορεία υλοποίησης χαρακτηρίζεται, για το σημείο που 

βρίσκεται, πέραν του δέοντος ικανοποιητική. Ειδικότερα σε όρους φυσικής υλοποίησης, 

διαπιστώνεται η υπερεπίτευξη του στόχου 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, το οποίο αφορά στην «Αναβάθμιση και Βελτίωση της 

Λειτουργίας Δομών και Υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας».  

- Αναλύοντας 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, 144% ή 57.919 άτομα). Η επίτευξη του εν λόγω δείκτη συνεισφέρει στους 

στόχους του Μέτρου Πολιτικής 9 της ΠΕΣΚΕ, που αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών φροντίδας και 

φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά που απειλούνται 

από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.  

- Αναφορικά με τις δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση στην απασχόληση 750 ατόμων 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων (τιμή στόχος 2023), αυτές παρουσίασαν υπερεπίτευξη ήδη από το 

2019, (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. 

Ακόμη, σημειώνεται πως 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 
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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 

17.680 άτομα ή ποσοστό 177%, 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 131% ή 

2620 ωφελούμενοι, με τιμή στόχο 2023 τα 2.000 άτομα). Η υλοποίηση των δράσεων που αφορούν σε 

δράσεις Εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά και οι 

οποίες συνεισφέρουν στην επίτευξη της τιμής στόχου 2023 του δείκτη με κωδ. CO15 (200 άτομα), έχει 

ήδη ξεκινήσει.  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).  

- Ικανοποιητική μπορεί να χαρακτηριστεί η πορεία υλοποίησης των δράσεων της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 9iii του ΕΠ ΠΚΜ. 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 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 

(26) δομές που λειτουργούν προς όφελος των κακοποιημένων γυναικών και των ατόμων με 

αναπηρία (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05502, 136%). Παράλληλα, επιτυγχάνεται και ο 

στόχος του αριθμού των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (ποσοστό επίτευξης του δείκτη 

με κωδ. 05503,  186% ή 4.100 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, 
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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, 219% 

ή 1.858 ωφελούμενοι) και τον αριθμό των σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 11501, 236% ή 800 σχολεία). Η επίτευξη των 

δύο αυτών δεικτών συνεισφέρει στους στόχους των Μέτρων Πολιτικής 9, και, 18 της ΠΕΣΚΕ.  

- Όσον αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv, εμφανίζει ικανοποιητικούς ρυθμούς 

υλοποίησης ειδικά σε ότι αφορά τις δράσεις που αφορούν την υποστήριξη κοινωνικών δομών, όπως 

τα Κέντρα Κοινότητας, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και κατά Κοινωνικά 

Παντοπωλεία, Φαρμακεία, ιατρεία, κ.λπ. Ειδικότερα ο δείκτης με κωδ. 05502 έχει επιτευχθεί πλήρως 

(ποσοστό επίτευξης 104,5% ή 69 υποστηριζόμενες δομές). Παράλληλα παρουσιάζει υπερδιπλάσια 

τιμή επίτευξης ο στόχος των 20 χιλιάδων ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών. Ειδικότερα, 

οι ωφελούμενοι έως την περίοδο αναφοράς (31/12/2020) ανέρχονται σε 89.576 άτομα (ήτοι 

ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05503, 448%). 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. Σχετικά με το 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 καταγράφεται για πρώτη φορά ένα σχετικά μέτριο ποσοστό υλοποίησης, της τάξεως του 28%. 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. 

- Για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v, η πορεία υλοποίησης έως και τις 31/12/2020 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. 
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-      Τέλος, όσον αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi, όπως σημειώθηκε και στο πλαίσιο 

της ανάλυσης των δεικτών, υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση των ΤΑΠΤΟΚ.  Ειδικότερα, 

έως και τις 31/12/2020, 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.   
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αξιολόγησης κινδύνου για θέσεις εργασίας, προσπελάθηκε στις 18/04/2021. 

Ελληνική Στατιστική Αρχή, Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες, Δημογραφία, Υπολογιζόμενος 

πληθυσμός, https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO18/-, προσπελάστηκε 

τελευταία φορά 18/4/2021 

Ελληνική Στατιστική Αρχή, Οικονομία-Δείκτες, Στατιστικές Εθνικών και Περιφερειακών 

Λογαριασμών για την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κατά Κλάδο,  

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL48/- και 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL45/-, προσπελάστηκε τελευταία φορά 

18/4/2021. 

Ελληνική Στατιστική Αρχή, Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες, Ετήσιες χρονοσειρές Έρευνας 

Εργατικού Δυναμικού για τον πληθυσμό, εκπαίδευση, κατάσταση απασχόλησης, απασχολούμενους 

και ανέργους,  https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO03/- , προσπελάστηκε 

τελευταία φορά 18/4/2021. 

Ελληνική Στατιστική Αρχή, Οικονομία-Δείκτες, Στατιστικές Εθνικών και Περιφερειακών 

Λογαριασμών για την απασχόληση https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL54/- , 

προσπελάστηκε τελευταία φορά 18/4/2021. 

http://docplayer.gr/154384359-Perifereia-kentrikis-makedonias-protasi-plaisioy-anaptyxis-giorgos-argeitis-eyaggelos-nikolaidis.html
http://docplayer.gr/154384359-Perifereia-kentrikis-makedonias-protasi-plaisioy-anaptyxis-giorgos-argeitis-eyaggelos-nikolaidis.html
http://docplayer.gr/154384359-Perifereia-kentrikis-makedonias-protasi-plaisioy-anaptyxis-giorgos-argeitis-eyaggelos-nikolaidis.html
https://www.aade.gr/menoy/statistika-deiktes/eisodima/etisia-statistika-deltia
https://www.aade.gr/menoy/statistika-deiktes/eisodima/etisia-statistika-deltia
https://www.gsis.gr/dimosia-dedomena/forologikon-dedomenon-statistika-prin-2011
https://www.gsis.gr/dimosia-dedomena/forologikon-dedomenon-statistika-prin-2011
https://lmd.eiead.gr/%CE%A1%CE%BF%CE%AD%CF%82-%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://lmd.eiead.gr/%CE%A1%CE%BF%CE%AD%CF%82-%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL48/-
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL45/-
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO03/-
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL54/-
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Ελληνική Στατιστική Αρχή, Οικονομία-Δείκτες, Στατιστικές Εθνικών και Περιφερειακών 

Λογαριασμών για το Κατά Κεφαλή ΑΕΠ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL57/-, 

προσπελάστηκε τελευταία φορά 18/4/2021. 

Ιακωβίδης, Δημήτριος (2014). Επιχειρησιακό πρόγραμμα βάσει του στόχου «Επενδύσεις για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση», Κεντρική Μακεδονία. Διαθέσιμο στον σύνδεσμο 

https://www.eetaa.gr/eu/eu2020/ellada/perifereiaka_ep/perif_CentrMacedonia_2014GR16M2OP

002_1_4_el.pdf  

Παγκόσμια Τράπεζα, Πύλη Δεδομένων, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.ZS , 

προσπελάστηκε τελευταία φορά 18/4/2021. 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , ΟΠΕΚΑ Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων 

Κοινωνικής αλληλεγγύης, Στοιχεία δικαιούχων Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος, 2019-2020.  

Eurostat, πύλη περιφερειακών δεδομένων, 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, προσπελάστηκε τελευταία 

φορά 18/4/2021. 
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https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18246&langId=en 

Cedefop, 2016 Skills Forecast – Labour Force, https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-

resources/data-visualisations/skills-forecast 

OECD (2011), Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. Sizing Up the Challenge Ahead: 

Future Demographic Trends and Long-term Care Costs. 
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https://www.eetaa.gr/eu/eu2020/ellada/perifereiaka_ep/perif_CentrMacedonia_2014GR16M2OP002_1_4_el.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Έτος  
Σύνολο 
χώρας 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική 

2002 10,888,274 1,852,039 137,751 1,087,329 80,016 140,526 118,610 183,282 104,525 

2003 10,915,770 1,862,475 138,295 1,095,721 80,726 140,779 119,533 182,954 104,467 

2004 10,940,369 1,871,566 138,761 1,103,632 80,793 140,864 120,421 182,487 104,608 

2005 10,969,912 1,880,517 139,248 1,111,060 80,906 140,999 121,348 182,078 104,878 

2006 11,004,716 1,890,244 139,769 1,118,880 80,915 141,175 122,536 181,760 105,209 

2007 11,036,008 1,899,242 140,622 1,124,921 80,947 141,412 123,770 181,655 105,915 

2008 11,060,937 1,905,904 141,289 1,128,970 80,954 141,790 124,887 181,367 106,647 

2009 11,094,745 1,913,980 142,044 1,133,889 80,756 142,102 126,360 181,287 107,542 

2010 11,119,289 1,921,906 142,835 1,138,290 81,340 142,344 127,710 181,033 108,354 

2011 11,123,392 1,925,437 143,287 1,139,647 81,770 142,285 128,958 180,267 109,223 

2012 11,086,406 1,922,590 143,302 1,137,093 81,759 141,894 129,819 178,866 109,857 

2013 11,003,615 1,912,624 142,898 1,130,229 81,397 141,193 130,272 176,604 110,031 

2014 10,926,807 1,903,360 142,559 1,123,676 81,017 140,495 130,729 174,686 110,198 

2015 10,858,018 1,893,878 142,063 1,117,094 80,616 139,818 131,041 172,909 110,337 

2016 10,783,748 1,883,339 141,436 1,109,969 80,173 139,105 131,309 170,929 110,418 

2017 10,768,193 1,880,122 141,517 1,108,085 80,762 138,583 131,388 169,242 110,545 

2018 10,741,165 1,875,996 141,403 1,105,663 80,576 137,872 131,650 168,245 110,587 

2019 10,724,599 1,873,777 141,585 1,104,690 80,475 137,181 131,879 167,374 110,593 

2020 10,718,565 1,872,102 141,789 1,104,023 80,430 136,549 132,139 166,583 110,589 

Μέσος Όρος 10934975.16 1891636.74 141181.74 1116992.68 80859.37 140366.63 127071.53 177032.00 108132.79 

Τυπική Απόκλιση 137983.07 21671.53 1680.01 15291.22 465.58 1736.35 4710.50 5963.31 2489.79 

Πίνακας 1.1. Υπολογιζόμενος πληθυσμός για το σύνολο της χώρας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τις ΠΕ 2002-2020, Πηγή: Ελληνική Στατιστική 

Αρχή 
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Περιφερειακή Ενότητα 2011-2020 
2011-2020  

PM 

Σέρρες -13,684 -7.59% 

Πέλλα -5,736 -4.03% 

Θεσ/νίκη -35,624 -3.13% 

Κεντρική Μακεδονία -53,335 -2.77% 

Κιλκίς -1,340 -1.64% 

Ημαθία -1,498 -1.05% 

Χαλκιδική 1,366 1.25% 

Πιερία 3,181 2.47% 

Πίνακας 1.2. Μεταβολή υπολογιζόμενου πληθυσμού για τις ΠΕ της ΠΚΜ 2011-2020, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

΄Ετος 
Σύνολο 
χώρας 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική 

2014 44.2 44.3 45.4 42.8 47.6 46.2 45.0 50.1 44.3 

2015 44.8 44.8 45.8 43.5 48.0 46.7 45.5 50.5 44.7 

2016 45.2 45.4 46.2 44.1 48.2 47.1 45.9 50.8 45.1 

2017 45.6 45.8 46.5 44.6 48.2 47.6 46.2 51.2 45.5 

2018 46.0 46.2 46.7 45.1 48.4 48.0 46.6 51.5 45.8 

2019 46.3 46.6 47.1 45.5 48.6 48.5 47.0 51.8 46.2 

2020 46.7 47.0 47.3 46.0 48.8 48.9 47.3 52.0 46.6 

Μέσος Όρος 45.54 45.73 46.43 44.51 48.26 47.57 46.21 51.13 45.46 

Τυπική Απόκλιση 0.88 0.97 0.68 1.13 0.40 0.97 0.82 0.70 0.82 

Πίνακας 1.3. Μέσος όρος ηλικίας πληθυσμού για τις ΠΕ της ΠΚΜ 2014-2020, Πηγή: Eurostat 
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Έτος 
Σύνολο 
χώρας 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική 

2000 13,071 10,790 10,515 11,727 9,708 9,151 9,331 8,055 10,978 

2001 14,011 11,628 11,434 12,646 10,770 10,149 9,880 8,508 11,399 

2002 14,994 12,170 11,696 13,352 10,953 10,722 10,157 8,561 11,954 

2003 16,371 13,130 12,206 14,536 11,303 10,477 11,247 9,371 13,280 

2004 17,683 14,229 12,997 15,752 12,679 11,878 11,745 10,099 14,176 

2005 18,134 14,262 13,337 15,634 12,660 11,925 12,311 10,108 14,770 

2006 19,769 15,596 14,141 17,466 13,029 12,435 12,776 10,389 16,106 

2007 21,061 16,794 15,041 18,606 15,439 14,506 13,670 11,484 16,706 

2008 21,845 17,437 15,189 19,454 15,402 14,960 14,673 11,421 17,362 

2009 21,386 16,913 14,734 18,943 14,434 14,223 14,293 11,204 16,508 

2010Β 20,153 15,666 14,093 17,233 13,788 13,620 13,441 11,158 15,519 

2011 18,308 14,311 12,893 15,647 12,589 12,462 12,623 10,203 14,694 

2012 17,056 13,286 12,201 14,316 11,571 12,152 11,613 10,019 14,069 

2013 16,381 12,538 11,695 13,454 10,913 11,306 10,974 9,739 13,349 

2014 16,282 12,343 11,127 13,278 10,933 11,240 10,699 9,553 13,201 

2015 16,275 12,589 11,164 13,516 11,487 11,656 10,884 9,946 13,193 

2016 16,169 12,620 10,981 13,638 11,529 11,412 10,776 9,909 13,185 

2017 16,472 12,813 10,959 13,931 11,168 11,574 10,811 10,053 13,338 

2018* 16,745 13,125 11,221 14,273 11,193 11,968 11,015 10,251 13,806 

Μέσος Όρος 17482.38 13802.14 12506.58 15126.29 12186.59 11990.24 11732.69 10001.56 14083.89 

Τυπική 
Απόκλιση 

2439.19 1891.53 1519.14 2251.69 1613.26 1495.37 1503.06 944.18 1765.20 

Πίνακας 1.4. Πραγματικό κατά κεφ. ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές, εκατομ. ευρώ) για το σύνολο της χώρας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2000-2018,  

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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Έτος 
Σύνολο 
χώρας 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική 

2000 16,859 13,917 13,563 15,125 12,521 11,803 12,035 10,389 14,159 

2001 17,465 14,494 14,252 15,763 13,424 12,650 12,316 10,605 14,208 

2002 18,083 14,678 14,106 16,103 13,210 12,932 12,250 10,325 14,418 

2003 19,086 15,307 14,230 16,946 13,178 12,215 13,112 10,925 15,482 

2004 20,002 16,095 14,702 17,818 14,342 13,437 13,286 11,424 16,036 

2005 20,063 15,780 14,755 17,297 14,007 13,194 13,621 11,183 16,342 

2006 21,133 16,672 15,117 18,671 13,928 13,293 13,658 11,106 17,217 

2007 21,770 17,359 15,547 19,232 15,958 14,994 14,130 11,870 17,268 

2008 21,639 17,274 15,047 19,271 15,258 14,819 14,535 11,313 17,199 

2009 20,654 16,335 14,230 18,294 13,940 13,736 13,804 10,821 15,943 

2010Β 19,333 15,028 13,520 16,532 13,227 13,066 12,895 10,705 14,888 

2011 17,424 13,620 12,271 14,892 11,981 11,861 12,014 9,710 13,985 

2012 16,293 12,691 11,656 13,676 11,053 11,608 11,093 9,571 13,439 

2013 16,025 12,266 11,441 13,162 10,676 11,060 10,736 9,528 13,059 

2014 16,226 12,301 11,089 13,232 10,895 11,201 10,662 9,520 13,156 

2015 16,275 12,589 11,164 13,516 11,487 11,656 10,884 9,946 13,193 

2016 16,209 12,651 11,008 13,671 11,557 11,440 10,803 9,934 13,218 

2017 16,414 12,768 10,920 13,881 11,128 11,534 10,773 10,017 13,291 

2018* 16,595 13,007 11,120 14,145 11,093 11,861 10,916 10,159 13,682 

Μέσος Όρος 18292.02 14464.83 13144.06 15854.10 12782.20 12545.09 12290.64 10476.28 14746.47 

Τυπική Απόκλιση 2061.30 1757.28 1679.30 2134.40 1567.37 1162.35 1321.07 705.75 1510.90 

Πίνακας 1.5. Κατα Κεφαλήν ΑΕΠ Ελλάδος, Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων, πραγματικές τιμές, έτος βάσης 2015, εκατομ. ευρώ 2000-2018, Πηγή 

ΕΛΣΤΑΤ, World Bank 
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Κλάδος Οικονομικής δραστηριότητας 
Σύνολο 
χώρας 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική 

Α. Γεωργία, δασοκομία & αλιεία 4.22% 6.30% 18.15% 1.97% 10.21% 22.66% 9.36% 13.51% 7.68% 

Β, Γ, Δ, Ε 'Ορυχεία/ Μεταποίηση/Παροχή ρεύματος-
Φυσικού αερίου/νερού 13.80% 14.95% 17.94% 15.94% 21.82% 14.81% 9.18% 11.47% 7.11% 

'ΣΤ. 'Κατασκευές 1.46% 1.51% 1.67% 1.11% 2.19% 1.27% 2.25% 1.72% 4.34% 

Ζ, Η, Χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων 
& μοτοσυκλετών, Μεταφορές & αποθήκευση, 

παροχή υπηρεσιών και καταλύματα  26.89% 27.11% 25.30% 24.74% 21.72% 27.33% 34.84% 28.87% 46.97% 

Ι. Κ. Λ. Μ. Ν. Επαγγελματικές, Διοικητικές, 
Επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες 30.10% 22.38% 14.90% 25.20% 16.99% 13.13% 18.48% 18.26% 22.57% 

Ξ, Ο, Π,. 'Δημόσια διοίκηση και άμυνα / Εκπαίδευση 
/Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & κοινωνικής 

μέριμνας 20.12% 23.88% 19.23% 26.43% 22.84% 18.69% 22.73% 23.34% 10.30% 

Ρ, Σ, Τ, Υ 'Τέχνες, ψυχαγωγία, Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών / Δραστηριότητες νοικοκυριών 3.41% 3.88% 2.82% 4.61% 4.24% 2.11% 3.15% 2.82% 1.02% 

Πίνακας 1.6. ΑΕΠ Ελλάδος, Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 2018, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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  2020 2019 2020 2019 

Κιλκίς 1,992 1,992 2.48% 2.48% 

Χαλκιδική 2,830 2,830 2.56% 2.56% 

Πιερία 5,069 5,069 3.84% 3.84% 

Θεσ/νίκη 49,784 52,668 4.22% 4.21% 

Σέρρες 7,821 7,821 4.69% 4.67% 

Πέλλα 6,857 6,857 5.02% 5.00% 

Ημαθία 7,573 7,685 5.34% 5.35% 
Κεντρική 

Μακεδονία 81,926 84,922     

Πίνακας 1.7. Ποσοστό δικαιούχων ΕΕΕ στο σύνολο του πληθυσμού ανά ΠΕ της ΠΚΜ, 2020, Πηγή ΥΕΚΑ-ΟΠΕΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ 

 

Εργασιακή κατάσταση Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική 

Άνεργος/η 48.93% 60.03% 32.96% 30.72% 41.22% 49.56% 54.67% 

Ανίκανος/η για εργασία & Ηλικιωμένοι 4.19% 4.13% 13.20% 4.16% 5.10% 3.47% 9.29% 

Εργαζόμενος/η 19.10% 12.31% 19.76% 35.77% 26.37% 23.14% 15.98% 

Ενίσχυση ανήλικων 23.95% 18.52% 24.72% 23.86% 20.77% 18.18% 15.68% 

Συνταξιούχος/η - Φοιτητής 3.82% 5.02% 9.36% 5.50% 6.53% 5.66% 4.38% 

Πίνακας 1.8. Δικαιούχων ΕΕΕ ανά εργασιακή κατάσταση ανά ΠΕ της ΠΚΜ, 2020, Πηγή ΥΕΚΑ-ΟΠΕΚΑ 
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 Ωφελούμενοι 
2019 

Ωφελούμενοι 
2018 

Ποσοστό Ωφελούμενων  
στο συν. πληθυσμό 

2018 

Ποσοστό Ωφελούμενων  
στο συν. πληθυσμό 

2019 

Ημαθία 10,650 10,177 7.20% 7.52% 

Θεσ/νίκη 96,079 87,566 7.92% 8.70% 

Κιλκίς 6,362 6,202 7.70% 7.91% 

Πέλλα 9,196 16,572 12.02% 6.70% 

Πιερία 9,448 8,328 6.33% 7.16% 

Σέρρες 16,803 13,264 7.88% 10.04% 

Χαλκιδική 12,347 9,359 8.46% 11.16% 
Κεντρική 

Μακεδονία 
160,885 151,468 8.07% 8.59% 

Πίνακας 1.9. Ωφελούμενοι και ωφελούμενων κοινωνικών υπηρεσιών, στο σύνολο του πληθυσμού, ανά ΠΕ της ΠΚΜ, 2020, Πηγή 

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της ΠΚΜ, ΕΛΣΤΑΤ 
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  Εργατικό Δυναμικό Απασχόληση 
 Κεντρική Μακεδονία Σύνολο Χώρας Κεντρική Μακεδονία Σύνολο Χώρας 

Έτος Ποσοστό PM Ποσοστό PM Ποσοστό PM Ποσοστό PM 

2000 51.4%   52.2%   45.7%   46.3%   

2001 51.1% -0.6% 51.4% -1.4% 45.5% -0.5% 45.9% -0.8% 

2002 50.6% -0.9% 51.8% 0.6% 44.8% -1.4% 46.4% 1.1% 

2003 51.8% 2.3% 52.3% 0.9% 46.4% 3.7% 47.1% 1.6% 

2004 51.5% -0.6% 52.9% 1.2% 45.2% -2.7% 47.3% 0.3% 

2005 51.4% -0.2% 52.9% 0.1% 45.6% 1.0% 47.6% 0.7% 

2006 51.9% 1.0% 53.1% 0.3% 47.0% 3.0% 48.3% 1.4% 

2007 51.5% -0.8% 52.9% -0.3% 46.8% -0.4% 48.5% 0.4% 

2008 51.0% -0.9% 53.0% 0.1% 46.7% -0.2% 48.9% 0.8% 

2009 50.6% -0.8% 53.4% 0.9% 45.5% -2.6% 48.3% -1.1% 

2010 51.0% 0.8% 53.5% 0.1% 44.0% -3.3% 46.7% -3.3% 

2011 50.1% -1.8% 52.7% -1.6% 40.2% -8.7% 43.3% -7.4% 

2012 49.7% -0.8% 52.3% -0.6% 36.7% -8.8% 39.5% -8.6% 

2013 49.4% -0.5% 52.0% -0.6% 34.5% -5.9% 37.7% -4.6% 

2014 49.4% 0.0% 51.8% -0.4% 35.2% 2.0% 38.1% 1.0% 

2015 50.9% 3.0% 52.0% 0.3% 37.7% 7.0% 39.0% 2.5% 

2016 51.2% 0.6% 52.2% 0.3% 38.7% 2.7% 39.9% 2.1% 

2017 50.7% -1.0% 52.1% -0.1% 39.1% 1.1% 40.9% 2.6% 

2018 50.7% -0.1% 51.9% -0.4% 40.2% 2.8% 41.9% 2.4% 

2019 50.2% -0.9% 52.0% 0.2% 40.4% 0.6% 43.0% 2.7% 

2020 49.3% -1.8% 51.0% -1.9% 40.2% -0.4% 42.7% -0.7% 

Μέσος Όρος 0.51 0.00 0.52 0.00 0.42 -0.01 0.44 0.00 

Τυπική 
Απόκλιση 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.04 0.04 0.03 

Πίνακας 1.10. Εργατικό δυναμικό και απασχόληση στην ΠΚΜ και στο Σύνολο της χώρας, 2000-2020, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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  Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί 
Βοηθοί στην 
οικογενειακή 
επιχείρηση 

Πλήρης 
απασχόληση 

Μερική 
απασχόληση 

2000 43.96% 56.55% 9.46% 95.44% 4.56% 

2001 43.29% 57.02% 9.62% 95.18% 4.82% 

2002 42.31% 57.53% 9.18% 94.74% 5.26% 

2003 41.99% 57.42% 9.26% 95.20% 4.80% 

2004 39.72% 61.46% 6.71% 95.87% 4.13% 

2005 39.24% 61.75% 6.73% 95.35% 4.65% 

2006 40.19% 61.21% 7.25% 94.12% 5.88% 

2007 40.07% 61.55% 7.14% 93.99% 6.01% 

2008 41.12% 62.00% 6.43% 93.01% 6.99% 

2009 40.84% 62.59% 6.16% 93.28% 6.72% 

2010 40.34% 62.51% 5.89% 93.10% 6.90% 

2011 41.87% 61.36% 5.51% 92.84% 7.16% 

2012 43.10% 60.51% 4.78% 93.09% 6.91% 

2013 43.50% 59.68% 4.10% 92.74% 7.26% 

2014 42.35% 60.28% 3.99% 91.39% 8.61% 

2015 43.02% 61.53% 4.19% 90.80% 9.20% 

2016 42.72% 61.85% 3.74% 91.05% 8.95% 

2017 40.67% 63.41% 3.38% 90.68% 9.32% 

2018 41.13% 63.77% 3.31% 90.34% 9.66% 

2019 38.92% 66.22% 2.72% 89.68% 10.32% 

2020 37.91% 67.15% 2.18% 90.54% 9.46% 

Μέσος Όρος 0.41 0.61 0.06 0.93 0.07 

Τυπική Απόκλιση 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 

Πίνακας 1.11. Θέση στην απασχόληση και εργασιακή κατάσταση στην ΠΚΜ, 2000-2020, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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 Νέες Θέσεις 
Εργασίας 

Μερική 
Εκ 

Περιτροπής 
Πλήρης Άνδρας Γυναίκα 

Θεσ/νίκη -3,138 -2,300 -1,408 570 -1,416 -1,722 

Πέλλα -1,955 -1,799 -212 56 -871 -1,084 

Πιερία -725 -314 -215 -196 -286 -429 

Ημαθία -424 -164 -130 -130 149 -573 

Σέρρες 227 -132 -27 386 285 -58 

Κιλκίς 250 -48 -3 301 114 136 

Χαλκιδική 1,134 22 116 996 776 358 
Κεντρική 

Μακεδονία 
4,631 -3,560 -3,020 1,949 -1,249 -3,372 

Πίνακας 1.12. Νέες θέσεις εργασίας ανά εργασιακή κατάσταση και ανά φύλο στις ΠΕ της ΠΚΜ, 1ο τετράμηνο 2020, Πηγή ΕΙΕΑΔ. 

 

 Υψηλός Μέτριος Χαμηλός ΣΥΝΟΛΑ 
Υψηλός 

% 
Μέτριος 

% 
Χαμηλός 

% 

Ημαθία 10,985 2,030 2,284 15,299 71.80% 13.27% 14.93% 

Θεσ/νίκη 135,803 29,048 34,579 199,430 68.10% 14.57% 17.34% 

Κιλκίς 8,750 660 881 10,291 85.03% 6.41% 8.56% 

Πέλλα 9,206 1,891 1,822 12,919 71.26% 14.64% 14.10% 

Πιερία 10,408 1,564 1,738 13,710 75.92% 11.41% 12.68% 

Σέρρες 10,108 1,447 2,538 14,093 71.72% 10.27% 18.01% 

Χαλκιδική 10,607 2,423 2,170 15,200 69.78% 15.94% 14.28% 
Κεντρική 

Μακεδονία 
195,867 39,063 46,012 280,942 69.72% 13.90% 16.38% 

Πίνακας 1.13. Αξιολόγηση κινδύνου για τις θέσεις απασχόλησης από την πανδημία COVID-19 ανά ΠΕ στην ΠΚΜ, 2020, Πηγή ΕΙΕΑΔ. 
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Έτος 
Σύνολο 
χώρας 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική 

2001 10,79 11,00 13,35 10,72 12,17 6,04 13,72 13,63 7,49 

2002 10,35 11,52 18,36 11,70 6,93 6,15 13,97 10,87 7,60 

2003 9,79 10,38 20,71 9,99 5,59 7,41 8,50 9,95 10,44 

2004 10,59 12,30 23,16 11,61 13,86 9,85 14,11 11,01 6,37 

2005 10,00 11,22 20,86 10,68 14,83 11,16 8,34 9,29 5,15 

2006 9,01 9,47 15,54 9,04 15,96 9,37 8,28 6,67 5,98 

2007 8,40 9,09 13,22 8,89 15,37 9,04 9,31 5,19 6,15 

2008 7,76 8,44 9,44 8,62 12,02 6,38 10,11 5,89 5,83 

2009 9,62 10,08 8,10 11,49 8,95 6,76 9,58 5,17 6,88 

2010 12,71 13,66 11,48 15,11 13,09 8,95 13,79 7,92 13,67 

2011 17,86 19,75 14,61 22,03 15,81 15,22 22,96 10,86 14,92 

2012 24,44 26,19 20,18 28,89 23,49 23,03 25,28 19,47 17,33 

2013 27,47 30,16 27,82 32,20 33,54 26,21 29,11 22,85 22,62 

2014 26,49 28,73 27,03 30,20 33,59 26,67 26,66 25,04 16,06 

2015 24,90 25,97 23,40 27,00 26,40 23,90 26,30 29,10 11,00 

2016 23,54 24,49 21,90 25,40 22,00 25,40 25,00 24,90 12,60 

2017 21,49 22,91 22,60 22,20 29,70 27,70 24,10 23,60 12,10 

2018 19,29 20,72 19,70 20,40 25,60 23,70 21,10 21,10 13,60 

2019 17,30 19,60 21,91 19,27 21,74 20,97 24,29 18,93 7,00 

2020 16,30 18,43 22,13 17,35 19,14 17,33 24,90 22,27 8,90 

Μέσος Όρος 16,17 17,53 19,06 18,00 18,82 16,06 18,19 15,27 10,75 

Τυπική Απόκλιση 6,90 7,35 5,57 7,98 8,37 8,14 7,68 8,03 4,79 

Πίνακας 1.14. Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας ΠΕ της ΠΚΜ, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. 
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Έτος 
Ποσοστό 
ανεργίας 

PM 
Λιγότερο από ένα 

έτος 

Πάνω από 12 
μήνες 

(μακροχρόνια 
άνεργοι) 

24 
μήνες 

και 
άνω 

Δεν πήγε 
καθόλου 

σχολείο/ / 
Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Κατώτερη 
δευτεροβάθμια 

Ανώτερη 
δευτεροβάθμια & 

Μεταδευτεροβάθμια 

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

2000 11,11% 0,00% 37,40% 40,76% 21,84% 12,71% 7,80% 58,68% 20,81% 

2001 11,00% -1,00% 40,70% 38,05% 21,25% 13,19% 10,02% 58,44% 18,34% 

2002 11,52% 4,72% 39,89% 37,94% 22,17% 12,21% 8,22% 59,83% 19,74% 

2003 10,38% -9,90% 32,59% 44,06% 23,34% 11,10% 8,21% 59,37% 21,33% 

2004 12,30% 18,53% 36,95% 41,63% 21,42% 10,04% 6,95% 58,60% 24,41% 

2005 11,22% -8,80% 38,67% 39,10% 22,23% 10,61% 7,65% 55,10% 26,64% 

2006 9,47% 
-

15,52% 
34,28% 42,06% 23,66% 10,63% 6,55% 55,80% 27,02% 

2007 9,09% -4,10% 35,07% 41,71% 23,22% 9,71% 6,29% 56,62% 27,39% 

2008 8,44% -7,08% 34,56% 41,72% 23,72% 8,05% 6,78% 59,46% 25,71% 

2009 10,08% 19,42% 42,47% 36,72% 20,80% 8,60% 7,75% 55,55% 28,11% 

2010 13,66% 35,52% 38,51% 41,32% 20,18% 9,69% 7,40% 55,56% 27,35% 

2011 19,75% 44,53% 35,66% 42,41% 21,93% 8,59% 7,18% 54,62% 29,61% 

2012 26,19% 32,60% 27,20% 45,96% 26,84% 9,32% 8,37% 54,48% 27,83% 

2013 30,16% 15,17% 21,57% 47,51% 30,92% 9,10% 7,00% 56,62% 27,27% 

2014 28,73% -4,73% 16,13% 48,80% 35,07% 9,02% 6,42% 56,57% 27,99% 

2015 25,97% -9,62% 16,34% 47,76% 35,90% 8,11% 7,69% 55,74% 28,46% 

2016 24,49% -5,69% 15,31% 47,98% 36,71% 7,29% 7,30% 55,76% 29,66% 

2017 22,91% -6,46% 18,00% 47,01% 34,99% 7,23% 6,35% 58,94% 27,48% 

2018 20,72% -9,57% 21,67% 45,05% 33,27% 6,96% 5,89% 59,05% 28,10% 

2019 19,60% -5,38% 22,11% 45,06% 32,83% 6,14% 6,32% 57,37% 30,17% 

2020 18,43% -5,95% 18,03% 48,19% 33,79% 4,07% 4,17% 61,43% 30,33% 

Μέσος Όρος 0,18 0,04 0,29 0,44 0,28 0,09 0,07 0,57 0,27 

Τυπική 
Απόκλιση 

0,07 0,18 0,09 0,04 0,06 0,02 0,01 0,02 0,03 

Πίνακας 1.15. Στοιχεία ανεργίας 2000-2020, ΠΚΜ, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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Σύνολο Χώρας 
 

Έτος 
Ποσοστό 
ανεργίας 

PM 
Λιγότερο από ένα 

έτος 

Πάνω από 12 
μήνες 

(μακροχρόνια 
άνεργοι) 

24 
μήνες 

και 
άνω 

Δεν πήγε 
καθόλου 

σχολείο/ / 
Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Κατώτερη 
δευτεροβάθμια 

Ανώτερη 
δευτεροβάθμια & 

Μεταδευτεροβάθμια 

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

2000 11,35% 0,00% 34,07% 41,94% 23,99% 13,54% 7,66% 61,38% 17,41% 

2001 10,79% -4,91% 37,69% 39,79% 22,52% 13,10% 8,89% 59,95% 18,06% 

2002 10,35% -4,06% 37,72% 39,40% 22,88% 12,33% 8,15% 61,23% 18,28% 

2003 9,79% -5,42% 35,04% 42,23% 22,73% 11,28% 7,43% 62,17% 19,12% 

2004 10,59% 8,15% 36,34% 40,78% 22,87% 11,61% 7,12% 58,83% 22,45% 

2005 10,00% -5,62% 37,07% 40,06% 22,87% 10,38% 7,29% 59,41% 22,91% 

2006 9,01% -9,89% 35,31% 41,68% 23,00% 9,56% 6,88% 59,67% 23,90% 

2007 8,40% -6,79% 39,25% 38,79% 21,96% 9,89% 6,68% 57,54% 25,89% 

2008 7,76% -7,58% 41,71% 37,13% 21,17% 9,12% 7,25% 57,78% 25,84% 

2009 9,62% 23,92% 48,95% 33,14% 17,92% 9,87% 7,80% 57,80% 24,53% 

2010 12,71% 32,21% 45,40% 36,56% 18,04% 9,76% 7,52% 57,35% 25,37% 

2011 17,86% 40,52% 40,88% 39,80% 19,32% 9,41% 6,94% 56,85% 26,80% 

2012 24,44% 36,80% 31,29% 45,19% 23,52% 9,34% 7,11% 57,52% 26,03% 

2013 27,47% 12,39% 23,29% 47,51% 29,20% 8,69% 7,22% 57,88% 26,20% 

2014 26,49% -3,55% 17,80% 49,39% 32,81% 8,18% 7,05% 57,99% 26,79% 

2015 24,90% -6,02% 17,78% 48,36% 33,86% 7,67% 6,76% 56,65% 28,91% 

2016 23,54% -5,45% 18,46% 47,38% 34,17% 7,18% 6,62% 57,78% 28,42% 

2017 21,49% -8,72% 17,87% 47,72% 34,41% 6,92% 6,27% 57,71% 29,10% 

2018 19,29% -10,22% 19,65% 46,61% 33,75% 7,12% 5,94% 58,22% 28,72% 

2019 17,30% -10,32% 20,03% 47,05% 32,92% 7,26% 5,74% 57,47% 29,54% 

2020 16,30% -5,75% 22,69% 45,05% 32,25% 4,59% 4,33% 58,49% 32,60% 

Μέσος Όρος 0,16 0,03 0,31 0,43 0,26 0,09 0,07 0,58 0,26 

Τυπική 
Απόκλιση 

0,07 0,17 0,11 0,05 0,06 0,02 0,01 0,01 0,04 

Πίνακας 1.16. Στοιχεία ανεργίας 2000-2020, Σύνολο Χώρας, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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Περιφερειακή 
ενότητα 

2018 2019 PM 

Πιερία 0,71 0,89 26,37% 

Σέρρες 0,81 0,81 0,13% 

Χαλκιδική 0,87 0,76 -12,88% 
Κεντρική 

Μακεδονία 0,70 0,70 -0,03% 

Πέλλα 0,66 0,66 -0,62% 

Θεσ/νίκη 0,66 0,66 -0,12% 

Κιλκίς 0,67 0,65 -2,66% 

Ημαθία 0,68 0,65 -4,59% 

Πίνακας 1.17. Συντελεστής GINI, οικονομικό έτος 2018, 2019, ανά ΠΕ της ΠΚΜ, Πηγή: ΑΑΔΕ. 

 

  Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

0K 11% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 8% 11% 11% 9% 9% 8% 8% 

0K-5K 32% 32% 28% 28% 32% 32% 34% 35% 34% 35% 33% 34% 33% 33% 

5K-10K 24% 24% 19% 20% 23% 23% 26% 26% 22% 22% 23% 23% 24% 24% 

10K-20K 23% 23% 25% 25% 25% 25% 22% 22% 22% 22% 24% 24% 23% 23% 

20K-40K 9% 9% 13% 13% 9% 9% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 10% 9% 

40K-60K 1% 1% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

>60K 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Πίνακας 1.18. Κατανομή εισοδημάτων ΠΕ της ΠΚΜ, 2018 - 2019 Πηγή ΑΑΔΕ 
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Κατηγοριοποίηση Κωδικός Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας 

Πρωτογενής Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

Δευτερογενής Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

 Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

 Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

Δευτερογενής ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 Ζ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

Τριτογενής Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 Θ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Κ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Τριτογενής Λ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 Μ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ξ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Τριτογενής Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Π ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 Ρ ΤΕΧΝΕΣ,  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

 Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τριτογενής Τ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ  ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ,  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 

 Υ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 

Πίνακας 1.19. Κατηγοριοποίηση κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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Μέσο Ετήσιο Δηλωθέν Οικογενειακό Εισόδημα 

Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας 

  Εισοδ/τίες PM Επιχειρηματίες PM Αγρότες PM Μισθωτοί PM Συν/χοι PM ΣΥΝΟΛΟ PM 

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 17,48 0.05 14,44 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 15,32 -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 13,85 -0.05 11,996 -0.13 

2014 3,34 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 12,51 -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 3.818 0,08 14,568 -0,01 9,317 -0,34 12,364 0,08 10,214 -0,26 10,295 -0,06 

2019 3,881 0,02 14,653 0,01 9,284 -0,03 12,399 0,03 10,275 0,06 10,333 0,04 

Πίνακας 1.20. Μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανά πηγή, ΠΚΜ 2008-2019, Πηγή: ΑΑΔΕ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

 532 

 

 Εισοδ/τίες Επιχειρηματίες Αγρότες Μισθωτοί Συν/χοι 
 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Ημαθία 12,96% 12,60% 7,59% 7,45% 9,76% 9,28% 29,47% 30,87% 40,21% 39,80% 

Θεσ/νίκη 16,48% 15,70% 9,82% 9,37% 2,05% 1,88% 36,70% 38,24% 34,95% 34,81% 

Κιλκίς 14,83% 14,71% 7,12% 6,97% 11,17% 10,68% 27,24% 28,37% 39,63% 39,27% 

Πέλλα 11,80% 11,59% 7,74% 7,52% 15,39% 14,60% 26,76% 28,14% 38,31% 38,15% 

Πιερία 16,19% 15,69% 9,55% 9,29% 9,06% 8,56% 29,45% 30,92% 35,76% 35,54% 

Σέρρες 13,81% 13,33% 7,83% 7,53% 12,68% 12,09% 23,71% 24,93% 41,96% 42,12% 

Χαλκιδική 12,78% 12,66% 11,75% 11,56% 11,90% 8,64% 36,70% 34,98% 32,53% 32,16% 

Κεντρική Μακεδονία 14,12% 13,75% 8,77% 8,53% 10,29% 9,39% 30,00% 30,92% 37,62% 37,41% 

Πίνακας 1. 21. Κατανομή οικογενειακών εισοδημάτων ανά πηγή, ΠΕ της ΠΚΜ 2018-2019, Πηγή: ΑΑΔΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΣΚΕ 

Πίνακας 2.1. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ ΠΚΜ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΣΚΕ 

 

Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 

Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 

Εί
δ

ο
ς 

Δ
εί

κτ
η

 

Ε(
Εκ

ρ
ο

ή
ς)

 

Α
(Α

π
ο

τε
λέ

σ
μ

α
τ

ο
ς)

 Τιμή 

Βάσης 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Στόχος 

2023 

Επίτευξη 

(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 

ΠΕΣΚΕ 

9α 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 - Αριθμός 1.200.00

0,0 

2.169.940 

(181%) 

Μέτρο πολιτικής 1: 

Αναβάθμιση και Βελτίωση της 

Λειτουργίας Δομών και 

Υποδομών του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας 

9α Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και 

στις κοινωνικές υποδομές που 

συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή 

και τοπική ανάπτυξη, μείωση των 

ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση 

05501 Δυναμικότητα των υποδομών 

κοινωνικής φροντίδας που 

ενισχύονται (πρόσθετος 

δείκτης) 

Ε - Αριθμός 2.433198 4.152.000 

(85,8%) 

Μέτρο πολιτικής 18: 

Αναβάθμιση και υποστήριξη 

στη λειτουργία δομών και 

υπηρεσιών για άτομα με 

αναπηρία 

 
198 Αναφέρεται σε τιμή εντάξεων, βάσει της αναφοράς ΟΠΣ των δελτίων επίτευξης, με στοιχεία έως 31/12/2018. 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 

Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 
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Α
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 Τιμή 

Βάσης 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Στόχος 

2023 

Επίτευξη 

(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 

ΠΕΣΚΕ 

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 

Μέτρο πολιτικής 20: Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων 

9α 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 6.791,0

0 

Αριθμός 6.901,0 6.951199 

(100,7%) 
 

 

 
199 Βλ.Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής 2019. 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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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 

Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 
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 Τιμή 

Βάσης 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Στόχος 

2023 

Επίτευξη 

(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 

ΠΕΣΚΕ 

9i  Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης  

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται 

από τη φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων  

Ε - Αριθμός 40.000,0 57.919200 

(145%) 

Μέτρο πολιτικής 9: Παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας και 

φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί, 

ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά 

που απειλούνται από φτώχεια 

και κοινωνικό αποκλεισμό) 

9i  Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης  

10902 Άνεργοι ωφελούμενοι από 

ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης  

Ε  Αριθμός 750,0 1.153 

(153,7%) 

Μέτρο πολιτικής 11: 

Ολοκληρωμένες δράσεις / 

παρεμβάσεις σε ευπαθείς 

ομάδες σε κλάδους αιχμής της 

οικονομίας της περιφέρειας / 

τοπικής οικονομίας 

9i  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  Αριθμός 1 1 

(100%) 

Μέτρο πολιτικής 21: 

Επιτελική Μονάδα 

Συντονισμού, Προώθησης και 

Παρακολούθησης δράσεων 

Περιφερειακής Στρατηγικής 

Κοινωνικής Ένταξης 

 
200  Η τιμή επίτευξης αναφέρεται σε άθροισμα των ετών 2015-2020. 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 
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 Τιμή 

Βάσης 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Στόχος 

2023 

Επίτευξη 

(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 

ΠΕΣΚΕ 

9i  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 1800 Αριθμός 10.000,0 17.680,0 

(177%) 

 

9i  Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με 

σκοπό την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης  

10904 Άνεργοι ωφελούμενοι από 

ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης που αποκτούν 

εξειδίκευση μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους  

Α 0 Αριθμός 337,0 668 

(198%) 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 
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Τιμή 

Στόχος 

2023 

Επίτευξη 

(Ποσοστό %) 

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 226201 

 

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 

(100%) 

Μέτρο πολιτικής 2: 

Αναβάθμιση και Λειτουργία 

Κέντρων Υποδοχής Αστέγων 

με πρόβλεψη κινητών 

μονάδων 

9ii Βελτίωση της πρόσβασης 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην 

εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην 

τοπική κοινωνική ζωή  

  

05503 Αριθμός ωφελουμένων των 

υποστηριζόμενων δομών  

Ε  Αριθμός 2000 2.620 

(131%) 

Μέτρο πολιτικής 2: 

Αναβάθμιση και Λειτουργία 

Κέντρων Υποδοχής Αστέγων 

με πρόβλεψη κινητών 

μονάδων 

 
201 Αναφέρεται σε τιμή εντάξεων 
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Μέτρησης 

Τιμή 

Στόχος 

2023 

Επίτευξη 

(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 

ΠΕΣΚΕ 

9ii Βελτίωση της πρόσβασης 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην 

εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην 

τοπική κοινωνική ζωή  

  

05504  Αριθμός δομών που 

προσφέρουν βελτιωμένες / 

διευρυμένες υπηρεσίες  

Α 0 Αριθμός 2 0 

(0%) 

 

 

9ii Βελτίωση της πρόσβασης 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην 

εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην 

τοπική κοινωνική ζωή  

  

11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης, 

μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) 

που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, που 

συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, που 

αποκτούν εξειδίκευση, που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους 

Α 240 Αριθμός 30 0 

(0%) 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 

Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 
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η

 

Ε(
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α
τ

ο
ς)

 Τιμή 

Βάσης 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Στόχος 

2023 

Επίτευξη 

(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 

ΠΕΣΚΕ 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 

και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

CO16  συμμετέχοντες με αναπηρία  Ε - Αριθμός 170 94 

(55,2%) 

Μέτρο πολιτικής 18: 

Αναβάθμιση και υποστήριξη 

στη λειτουργία δομών και 

υπηρεσιών για άτομα με 

αναπηρία 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 

και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων 

δομών  

Ε - Αριθμός 19 26 

(136%) 

Μέτρο πολιτικής 18: 

Αναβάθμιση και υποστήριξη 

στη λειτουργία δομών και 

υπηρεσιών για άτομα με 

αναπηρία 

Μέτρο πολιτικής 19: 

Συμβουλευτικά κέντρα και 

ξενώνες φιλοξενίας 

κακοποιημένων γυναικών 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 

και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

05503 Αριθμός ωφελουμένων των 

υποστηριζόμενων δομών  

Ε - Αριθμός 2200 4.100 

(186%) 

Μέτρο πολιτικής 18: 

Αναβάθμιση και υποστήριξη 

στη λειτουργία δομών και 

υπηρεσιών για άτομα με 

αναπηρία 

Μέτρο πολιτικής 19: 

Συμβουλευτικά κέντρα και 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 

Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 

Εί
δ

ο
ς 

Δ
εί
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η

 

Ε(
Εκ

ρ
ο

ή
ς)

 

Α
(Α

π
ο

τε
λέ

σ
μ

α
τ

ο
ς)

 Τιμή 

Βάσης 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Στόχος 

2023 

Επίτευξη 

(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 

ΠΕΣΚΕ 

ξενώνες φιλοξενίας 

κακοποιημένων γυναικών 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 

και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται 

από τη φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων  

Ε - Αριθμός 850 1.858 

(219%) 

Μέτρο πολιτικής 9: Παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας και 

φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί, 

ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά 

που απειλούνται από φτώχεια 

και κοινωνικό αποκλεισμό) 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 

και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων 

που επωφελούνται από 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις  

Ε - Αριθμός 339 800 

(236%) 

Μέτρο πολιτικής 18: 

Αναβάθμιση και υποστήριξη 

στη λειτουργία δομών και 

υπηρεσιών για άτομα με 

αναπηρία 

 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 

και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

05504  Αριθμός δομών που 

προσφέρουν βελτιωμένες / 

διευρυμένες υπηρεσίες  

Α 0 Αριθμός 19 7 

(37%) 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 

Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 

Εί
δ
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ς 
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εί
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η

 

Ε(
Εκ

ρ
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ς)
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ο
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σ
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α
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ο
ς)

 Τιμή 

Βάσης 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Στόχος 

2023 

Επίτευξη 

(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 

ΠΕΣΚΕ 

9iii 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 75 Αριθμός 255 473 

(183%) 

 

 

9iii 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 

Α 0 Αριθμός 30 0 

(0%) 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 

Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 
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 Τιμή 

Βάσης 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Στόχος 

2023 

Επίτευξη 

(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 

ΠΕΣΚΕ 

μετά τη λήξη της συμμετοχής 

τους  

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 

και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

11509 Ποσοστό σχολείων που 

παρέχουν υπηρεσίες 

εκπαιδευτικής στήριξης σε 

μαθητές ΑμεΑ  

Α 3,6 Ποσοστό 5,5 3,63% 

(66%) 

 

 

9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών 

υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 

5502 Αριθμός υποστηριζόμενων 

δομών  

Ε - Αριθμός 66,0 69 

(104,5%) 

Μέτρο πολιτικής 8: 

Λειτουργία Δικτύου Δομών 

αντιμετώπισης της φτώχειας 

(κοινωνικά παντοπωλεία, 

φαρμακεία, ιατρεία κ.λπ.) 

Μέτρο πολιτικής 20: Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων 

9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 

5503 Αριθμός ωφελουμένων των 

υποστηριζόμενων δομών  

Ε - Αριθμός 20.000,0 89.576,0 

(448%) 

Μέτρο πολιτικής 8: 

Λειτουργία Δικτύου Δομών 

αντιμετώπισης της φτώχειας 

(κοινωνικά παντοπωλεία, 

φαρμακεία, ιατρεία κ.λπ.) 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 

Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 
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 Τιμή 

Βάσης 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Στόχος 

2023 

Επίτευξη 

(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 

ΠΕΣΚΕ 

περίθαλψης και των κοινωνικών 

υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 

Μέτρο πολιτικής 20: Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων 

9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών 

υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 

11202 Αριθμός ατόμων που 

πλήττονται από τη φτώχεια και 

ωφελούνται από τις υπηρεσίες 

των Τoπικών Ομάδων Υγείας 

(TOMY)  

Ε - Αριθμός  62.832,0 17.367,0 

(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 

9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών 

υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 

05504  Αριθμός δομών που 

προσφέρουν βελτιωμένες / 

διευρυμένες υπηρεσίες  

Α 0 Αριθμός 66,0 0,0 

(0%) 

 

9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 

11206  Ποσοστό ατόμων που 

πλήττονται από τη φτώχεια και 

ωφελούνται από τις υπηρεσίες 

των Τoπικών Ομάδων Υγείας 

Α 0 Ποσοστό 35,7 52 

(145,6%) 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 

Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 
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 Τιμή 

Βάσης 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Στόχος 

2023 

Επίτευξη 

(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 

ΠΕΣΚΕ 

περίθαλψης και των κοινωνικών 

υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 

(TOMY) στο σύνολο των 

ατόμων που ωφελούνται από 

τις υπηρεσίες των Τoπικών 

Ομάδων Υγείας (TOMY)  

9v  Προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και της 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία 

ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση  

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και νέων 

φορέων κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας  

Ε - Αριθμός 90,0 0 

(0%) 

Μέτρο πολιτικής 10: 

Υποστήριξη της ανάπτυξης 

του τομέα της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

Μέτρο πολιτικής 14: 

Μηχανισμός Υποστήριξη για 

την ανάπτυξη της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

9v  Προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και της 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία 

ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση  

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και νέων 

φορέων κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας που η 

λειτουργία τους συνεχίζεται 1 

έτος μετά τη λήξη της 

παρέμβασης 

Α 45,00 Αριθμός 54,0 0 

(0%) 

 

 

9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

Τ1263  Αριθμός εγκεκριμένων έργων 

που αφορούν σε 

Ε - Αριθμός 7,0 0,00 Μέτρο πολιτικής 15: 

Ολοκληρωμένες κοινωνικές 
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 Τιμή 

Βάσης 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Στόχος 

2023 

Επίτευξη 

(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 

ΠΕΣΚΕ 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 

τοπικού ή περιφερειακού 

χαρακτήρα  

(0%) 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 

9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

Τ1385  Αριθμός νέων ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων τοπικού ή 

περιφερειακού χαρακτήρα 

που βελτιώνουν την 

απασχολησιμότητα  

Α 7 Αριθμός  7,0 0 

(0%) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τον χρόνο που μας διαθέτετε. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Παρατηρητήριο μπορείτε να βρείτε 

εδώ: 

https://paratiritiriopkm.gr/ 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας και να συμπληρώσετε το παρόν επιλέγοντας 

"Επανάληψη Αργότερα" στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης σας. 

Section A: Στοιχεία Ερωτώμενου 

Σε αυτή την ενότητα θα σας ζητηθούν στοιχεία σχετικά με την θέση στην οποία εργάζεστε 

A1. Το Ονοματεπώνυμο σας είναι: 

πχ Μαρία Μιχαλούδη 

 

A2. Ο δήμος σας είναι: 

πχ Δήμος Βόλβης 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜ ΠΑΠΠΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

A3. Η ιδιότητα σας είναι: 

 

Αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής 

Προϊστάμενος / Υπεύθυνος τμήματος/διεύθυνσης Δήμου 

Υπεύθυνος δομής κοινωνικής ένταξης 

Ιερά Μητρόπολη ή ΜΚΟ 

A4. Ποιο το τμήμα / η διεύθυνση που ανήκετε; 

A5. Ποια η δομή που ανήκετε; 
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Δημοτικό Ιατρείo 

Πολυιατρείo 

Δημοτική Τράπεζα Αίματος 

Κ.Δ.Α.Π. 

Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. 

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης Ενηλίκων 

Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 

Βρεφικοί, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Κοινωνικό Φαρμακείο 

Κοινωνικό Μαγειρείο (Παροχή Συσσιτίων) 

Γραφείο Διαμεσολάβησης 

Υπνωτήρια 

Κοινωνικό Ανταλλακτήριο 

ΤΕΒΑ 

Κέντρο Κοινότητας 

Γραφεία Απασχόλησης – Συμβουλευτική ανέργων 
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Προγράμματα Φιλοξενίας Προσφύγων 

Other 

Other 

A6. Παρακαλώ αναφέρατε την επωνυμία της οργάνωσης σας 

A7. Παρακαλώ καταγράψτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Section B: Διοικητική Δομή Δήμου 

Καταγραφή στοιχείων σχετικά με την διοικητική διάρθρωση του κάθε Δήμου καθώς και στοιχείων 

λειτουργίας τους 

B1. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου σας εντάσσονται σε: 

Αυτοτελές/ή Τμήμα/τα Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

Απευθείας στον Δήμο 

Other 

Other 

B2. Ποιος ο αριθμός των Αυτοτελών τμημάτων, των Διευθύνσεων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου στα οποία εντάσσονται κοινωνικές δομές υπό την εποπτεία τους στον Δήμος 

σας: Αριθμός των αυτοτελών τμημάτων του Δήμου 

Παρακαλώ εισαγάγετε ακέραιο αριθμό 
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B3. Ποιος ο αριθμός των Αυτοτελών τμημάτων, των Διευθύνσεων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου στα οποία εντάσσονται κοινωνικές δομές υπό την εποπτεία τους στον Δήμος 

σας:Αριθμός των Διευθύνσεων των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Παρακαλώ εισαγάγετε ακέραιο αριθμό 

B4. Ποιος ο αριθμός των Αυτοτελών τμημάτων, των Διευθύνσεων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου στα οποία εντάσσονται κοινωνικές δομές υπό την εποπτεία τους στον Δήμος 

σας:Αριθμός των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

Παρακαλώ εισαγάγετε ακέραιο αριθμό 

B5. Ποιες από τις παρακάτω διοικητικές δομές αναλαμβάνουν τη 

συγγραφή και την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης (π.χ. 

ΕΣΠΑ κ.α.) 

Αυτοτελές/ή Τμήμα/τα Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου 

Απευθείας ο Δήμος 

Other 

Other 

B6. Το Τμήμα σας ή η Διεύθυνση σας αναλαμβάνει τη συγγραφή και την υποβολή προτάσεων 

χρηματοδότησης από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κ.α.; 

 

 

B7. Ποιες από τις παρακάτω διοικητικές δομές αναλαμβάνουν την διαχείριση προτάσεων 

χρηματοδότησης (πχ ΕΣΠΑ κ.α.); 
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Αυτοτελές/ή Τμήμα/τα Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

Απευθείας ο Δήμος 

Other 

Other 

B8. Το Τμήμα σας ή η Διεύθυνση σας αναλαμβάνει την διαχείριση προτάσεων χρηματοδότησης από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κ.α.; 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

B9. Ποιος ο αριθμός των ανδρών και γυναικών Διευθυντών / Προϊσταμένων στις κοινωνικές υπηρεσίες 

στον Δήμο σας; 

Γυναίκες 

Άνδρες 

B10. Παρακαλώ συμπληρώστε τον αριθμό των Διευθυντών / Προϊσταμένων των κοινωνικών υπηρεσιών 

του Δήμου σας ανά επίπεδο εκπαίδευσης: 

Βάλτε 0 αν δεν υπάρχουν 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού / διδακτορικού τίτλου σπουδών 

B11. Ποιο το επίπεδο εκπαίδευσης του Διευθυντή / Προϊσταμένου των του τμήματος/Διεύθυνση σας: 
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Βάλτε 0 αν δεν υπάρχουν 

 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού / διδακτορικού τίλτου σπουδών 

B12. Ποιο από τα παρακάτω έτη τροποποιήσατε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Υπηρεσίας; 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Παλαιότερα από το 2012 

Section C: Στοιχεία Κοινωνικών Δομών του Δήμου σας για το έτος 2020 

C1. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία των "Άλλων" Δομών: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 
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με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C2. Ποιες από τις παρακάτω δομές υγείας βρίσκονται στο Δήμο σας; 

Συμπληρώστε στοιχεία μόνο για τις περιπτώσεις που αφορά τον Δήμο σας 

Δημοτικά Ιατρεία 

Πολυιατρεία 

Άλλο 

Κανένα από τα παραπάνω 

C3. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία για τα Δημοτικά Ιατρεία: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 
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Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C4. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία για τα Πολυιατρεία: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C5. Ποιες από τις παρακάτω δομές αναπηρίας βρίσκονται στο Δήμο 
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σας; 

Συμπληρώστε στοιχεία μόνο για τις περιπτώσεις που αφορά τον Δήμο σας 

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. 

Άλλο 

Κανένα από τα παραπάνω 

C6. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία για την Στέγη 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C7. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία για τα Κέντρα Δημιουργικής 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

557 
 
 

 

Απασχόλησης Παιδιών Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C8. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία των "Άλλων" Δομών: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 
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Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C9. Ποιες από τις παρακάτω δομές Τρίτης Ηλικίας βρίσκονται στο 

Δήμο σας; 

Συμπληρώστε στοιχεία μόνο για τις περιπτώσεις που αφορά τον Δήμο σας 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης 

Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι 

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) 

Άλλο 

Κανένα από τα παραπάνω 

C10. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 
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προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C11. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία του Εργαστηρίου Δημιουργικής Απασχόλησης: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C12. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 



 
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ: Ετήσια Έκθεση Κοινωνικής Ένταξης 2020 

560 
 
 

 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C13. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.): 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 
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Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C14. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία των "Άλλων" Δομών: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C15. Ποιες από τις παρακάτω δομές Βρεφών, Νηπίων και Παιδιών βρίσκονται στο Δήμο σας; 

Συμπληρώστε στοιχεία μόνο για τις περιπτώσεις που αφορά τον Δήμο σας 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) 

Βρεφικοί, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
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Άλλο 

Κανένα από τα παραπάνω 

C16. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C17. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.): 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 
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Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C18. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία των Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C19. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία των "Άλλων" Δομών: 
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Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C20. Ποιες από τις παρακάτω δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας βρίσκονται στο Δήμο σας; 

Συμπληρώστε στοιχεία μόνο για τις περιπτώσεις που αφορά τον Δήμο σας 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Υπνωτήριο 

Κοινωνικό Μαγειρείο (Παροχή Συσσιτίων) 

Κοινωνικό Φαρμακείο 

Κοινωνικό Ανταλλακτήριο 

Γραφείο Διαμεσολάβησης 

Τράπεζα Χρόνου 
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Πρόγραμμα ΤΕΒΑ 

Άλλο 

Κανένα από τα παραπάνω 

C21. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία Κοινωνικού Παντοπωλείου: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C22. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία του Υπνωτηρίου: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 
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Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C23. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία του Κοινωνικού Μαγειρίου: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 
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C24. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία του Κοινωνικού Φαρμακείου: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C25. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία του Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 
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Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C26. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία του Γραφείου Διαμεσολάβησης: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C27. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία της Τράπεζας Χρόνου: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 
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Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C28. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία του Προγράμματος ΤΕΒΑ: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 
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Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C29. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία των "Άλλων" Δομών: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C30. Ποιες από τις παρακάτω δομές Συμβουλευτικής Υποστήριξης βρίσκονται στο Δήμο σας; 

Συμπληρώστε στοιχεία μόνο για τις περιπτώσεις που αφορά τον Δήμο σας 

Κέντρο Κοινότητας 

Κέντρο Κοινότητας με παραρτήματα για Ρομά 

Κέντρο Κοινότητας με παραρτήματα για Μετανάστες 

Γραφεία Απασχόλησης – Συμβουλευτική ανέργων 
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Δομές Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων 

Προγράμματα Φιλοξενίας Προσφύγων 

Άλλο 

Κανένα από τα παραπάνω 

C31. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C32. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας με παραρτήματα για Ρομά: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 
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με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C33. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία του Κέντρου Κοινότητας με παραρτήματα για μετανάστες: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 
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Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C34. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία του Γραφείου Απασχόλησης: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C35. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία των Δομών Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 
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προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C36. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία των Προγραμμάατων Φιλοξενίας Προσφύγων: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 

Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C37. Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία των "Άλλων" Δομών: 

Ποιος ο αριθμός των δομών στον Δήμο σας το 2020; 
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Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων για το 2020; 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων που μπορούν εξυπηρετηθεί ημερησίως (σύμφωνα 

με τα δεδομένα εργατικού δυναμικού, χωρητικότητα κτιρίων που επικρατούσαν το 2020); 

Ποιο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης σε € για το 2020; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΕΕ κ.α.;; 

Ποιο το συνολικό επίπεδο της χρηματοδότησης σε € για το 2020 από 

Άλλες Πηγές; 

Ποιο το ακριβές όνομα της Δομής αν διαφέρει από το αναγραφόμενο; 

C38. Που εντάσσονται διοικητικά οι κοινωνικές δομές του δήμου σας (παρακαλώ συμπληρώστε τον 

ακριβή αριθμό);Δήμος 

Συμπληρώστε στοιχεία μόνο για τις περιπτώσεις που αφορά τον Δήμο σας 

Δομές Υγείας 

Δομές Αναπηρίας 

Δομές Τρίτης Ηλικίας 

Δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας 

Δομές Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

C39. Που εντάσσονται διοικητικά οι κοινωνικές δομές του δήμου σας (παρακαλώ συμπληρώστε τον 

ακριβή αριθμό);Νομικό πρόσωπο 
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Συμπληρώστε στοιχεία μόνο για τις περιπτώσεις που αφορά τον Δήμο σας 

Δομές Υγείας 

Δομές Αναπηρίας 

Δομές Τρίτης Ηλικίας 

Δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας 

Δομές Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

C40. Που εντάσσονται διοικητικά οι κοινωνικές δομές του δήμου σας(παρακαλώ συμπληρώστε τον 

ακριβή αριθμό);Δήμος σε συνεργασία με  ΜΚΟ 

Συμπληρώστε στοιχεία μόνο για τις περιπτώσεις που αφορά τον Δήμο σας 

Δομές Υγείας 

Δομές Αναπηρίας 

Δομές Τρίτης Ηλικίας 

Δομές Βρεφών Νηπίων και Παιδιών 

Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας 

Δομές Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

C41. Με ποιο τρόπο αντλείτε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες, 

ειδικές και λοιπές ομάδες πληθυσμού, που διαμένουν στα όρια του Δήμου σας, για το έτος 

2020; 

 

Συγκέντρωση στοιχείων από αρχεία των δομών 

Συγκέντρωση στοιχείων από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 
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Συγκέντρωση στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ/ΠΕΣΚΕ 

Συγκέντρωση στοιχείων από έρευνα που διεξάγει ο Δήμος 

Other 

Other 

C42. Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων από την Δομή /οργάνωση σας; Παρακαλώ αναφέρατε τον 

αριθμό των ανδρών και γυναικών ωφελούμενων.Συνολικά Ωφελούμενοι 

Καταχωρήστε 0 αν δεν γνωρίζετε τον ακριβή αριθμό των ανδρών και γυναικών ωφελούμενων 

C43. Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων από την Δομή /οργάνωση σας; 

Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των ανδρών και γυναικών ωφελούμενων.Άνδρες 

Καταχωρήστε 0 αν δεν γνωρίζετε τον ακριβή αριθμό των ανδρών και γυναικών ωφελούμενων 

C44. Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων από την Δομή /οργάνωση σας; Παρακαλώ αναφέρατε τον 

αριθμό των ανδρών και γυναικών ωφελούμενων.Γυναίκες 

Καταχωρήστε 0 αν δεν γνωρίζετε τον ακριβή αριθμό των ανδρών και γυναικών ωφελούμενων 

C45. Ποιος ο αριθμός των γυναικών και ανδρών ωφελούμενων από για το σύνολο των κοινωνικών δομών 

του Δήμου σας (ή που εντάσσονται διοικητικά σε εσάς);Άνδρες 

C46. Ποιος ο αριθμός των γυναικών και ανδρών ωφελούμενων από για το σύνολο των κοινωνικών δομών 

του Δήμου σας (ή που εντάσσονται διοικητικά σε εσάς);Γυναίκες 

C47. 

Ποια η ηλικία των ωφελούμενων (από τις Κοινωνικές δομές του Δήμου σας / από την Δομή σας/ από την 

οργάνωση σας); 

Έως 18 ετών 

Χρησιμοποι 

C48. 
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Ποια η ηλικία των ωφελούμενων (από τις Κοινωνικές δομές του Δήμου σας / από την Δομή σας/ από την 

οργάνωση σας); 

19 έως 29 ετών 

Χρησιμοποι 

C49. 

Ποια η ηλικία των ωφελούμενων (από τις Κοινωνικές δομές του Δήμου σας / από την Δομή σας/ από την 

οργάνωση σας); 

30 έως 44 ετών 

Χρησιμοποι 

C50. 

Ποια η ηλικία των ωφελούμενων (από τις Κοινωνικές δομές του Δήμου σας / από την Δομή σας/ από την 

οργάνωση σας); 

45 έως 54 ετών 

Χρησιμοποι 

C51. 

Ποια η ηλικία των ωφελούμενων (από τις Κοινωνικές δομές του Δήμου σας / από την Δομή σας/ από την 

οργάνωση σας); 

55 έως 64 ετών 

Χρησιμοποι 

C52. 

Ποια η ηλικία των ωφελούμενων (από τις Κοινωνικές δομές του Δήμου σας / από την Δομή σας/ από την 

οργάνωση σας); 

Ηλικίας μεγαλύτερης η ίσης των 65 ετών 
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Χρησιμοποι 

C53. 

Ποια το μορφωτικό επίπεδο των ωφελούμενων (από τις Κοινωνικές δομές του Δήμου σας / από την Δομή 

σας/ από την οργάνωση σας); 

Δεν πήγε καθόλου σχολείο/ λίγες τάξεις δημοτικού, 

C54. 

Ποια το μορφωτικό επίπεδο των ωφελούμενων (από τις Κοινωνικές δομές του Δήμου σας / από την Δομή 

σας/ από την οργάνωση σας); 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό) 

C55. 

Ποια το μορφωτικό επίπεδο των ωφελούμενων (από τις Κοινωνικές δομές του Δήμου σας / από την Δομή 

σας/ από την οργάνωση σας); 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο/Λύκειο) 

C56. 

Ποια το μορφωτικό επίπεδο των ωφελούμενων (από τις Κοινωνικές δομές του Δήμου σας / από την Δομή 

σας/ από την 

οργάνωση σας); 

Μεταδευτεροβάθμια 

C57. 

Ποια το μορφωτικό επίπεδο των ωφελούμενων (από τις Κοινωνικές δομές του Δήμου σας / από την Δομή 

σας/ από την οργάνωση σας); 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
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C58. Ποια η εργασιακή κατάσταση των ωφελούμενων (από τις Κοινωνικές δομές του Δήμου σας / από 

την Δομή σας/ από την οργάνωση σας);Εργαζόμενος 

C59. Ποια η εργασιακή κατάσταση των ωφελούμενων (από τις Κοινωνικές δομές του Δήμου σας / από 

την Δομή σας/ από την οργάνωση σας);Άνεργος 

C60. Ποια η εργασιακή κατάσταση των ωφελούμενων (από τις Κοινωνικές δομές του Δήμου σας / από 

την Δομή σας/ από την οργάνωση σας);Μη ενεργός 

C61. Ποιο είναι το ποσό χρηματοδότησης της δομής/οργάνωσης σας σε € για το 2020;Από 

προϋπολογισμό του Δήμου 

C62. Ποιο είναι το ποσό χρηματοδότησης της δομής/οργάνωσης σας σε € για το 2020;Από προγράμματα 

ΕΣΠΑ/ΠΕΠ/ΕΕ 

C63. Ποιο είναι το ποσό χρηματοδότησης της δομής/οργάνωσης σας σε € για το 2020;Από προγράμματα 

χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 

C64. Ποιο είναι το ποσό χρηματοδότησης της δομής/οργάνωσης σας σε € για το 2020;Από άλλες πηγές 

C65. Η χρηματοδότηση της δομής/οργάνωσης σας για το 2020 σε σχέση με το 2019 σημείωσε: 

 

Μεγάλη αύξηση (Περισσότερο από 50%) 

Μικρή αύξηση (Λιγότερο από 50%) 

Παρέμεινε σταθερή 

Μικρή μείωση (Λιγότερο από 50%) 

Μεγάλη μείωση (Περισσότερο από 50%) 

C66. Η χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών του Δήμου σας (που εντάσσονται διοικητικά σε εσάς) για 

το 2020 σε σχέση με το 2019 σημείωσε: 
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Μεγάλη αύξηση (περισσότερο από 50%) 

Μικρή αύξηση (Λιγότερο από 50%) 

Παρέμεινε σταθερή 

Μικρή μείωση (Λιγότερο από 50%) 

Μεγάλη μείωση (περισσότερο από 50%) 

C67. Το προσωπικό που εργάζονταν στις κοινωνικές δομές του Δήμου σας για το 2020, αυξήθηκε, 

μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 2019; 

 

Μειώθηκε 

Παρέμεινε σταθερό 

Αυξήθηκε 

C68. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της 

Δομής/Οργάνωσης σας ανά ειδικότητα το 2020: Διοικητικό Προσωπικό 

Καταχωρήστε 0 αν δεν υπάρχει εργαζόμενος σε κάποια από τις αναγραφόμενες κατηγορίες 

C69. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής/Οργάνωσης σας ανά ειδικότητα το 

2020: Κοινωνικοί Λειτουργοί 

Καταχωρήστε 0 αν δεν υπάρχει εργαζόμενος σε κάποια από τις αναγραφόμενες κατηγορίες 

C70. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής/Οργάνωσης σας ανά ειδικότητα το 

2020: Κοινωνιολόγοι 

Καταχωρήστε 0 αν δεν υπάρχει εργαζόμενος σε κάποια από τις αναγραφόμενες κατηγορίες 

C71. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής/Οργάνωσης σας ανά ειδικότητα το 

2020: Ψυχολόγοι 

Καταχωρήστε 0 αν δεν υπάρχει εργαζόμενος σε κάποια από τις αναγραφόμενες κατηγορίες 
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C72. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής/Οργάνωσης σας ανά ειδικότητα το 

2020: Εργοθεραπευτές 

Καταχωρήστε 0 αν δεν υπάρχει εργαζόμενος σε κάποια από τις αναγραφόμενες κατηγορίες 

C73. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής/Οργάνωσης σας ανά ειδικότητα το 

2020: Διοικητικοί Υπάλληλοι 

Καταχωρήστε 0 αν δεν υπάρχει εργαζόμενος σε κάποια από τις αναγραφόμενες κατηγορίες 

C74. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής/Οργάνωσης σας ανά ειδικότητα το 

2020: Άλλες Ειδικότητες 

Καταχωρήστε 0 αν δεν υπάρχει εργαζόμενος σε κάποια από τις αναγραφόμενες κατηγορίες 

C75. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής/Οργάνωσης σας ανά ειδικότητα το 

2019: Διοικητικό Προσωπικό 

C76. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής/Οργάνωσης σας ανά ειδικότητα το 

2019: Κοινωνικοί Λειτουργοί 

C77. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής/Οργάνωσης σας ανά ειδικότητα το 

2019: Κοινωνιολόγοι 

C78. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής/Οργάνωσης σας ανά ειδικότητα το 

2019: Ψυχολόγοι 

C79. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής/Οργάνωσης σας ανά ειδικότητα το 

2019: Εργοθεραπευτές 

C80. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής/Οργάνωσης σας ανά ειδικότητα το 

2019: Διοικητικοί Υπάλληλοι 

C81. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής/Οργάνωσης σας ανά ειδικότητα το 

2019: Άλλες Ειδικότητες 

C82. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής σας ανά εργασιακή σχέση για το 

2020: Μόνιμοι υπάλληλοι 
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C83. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής σας ανά εργασιακή σχέση για το 

2020: ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ 

C84. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής σας ανά εργασιακή σχέση για το 

2020: Εξωτερικοί Συνεργάτες 

C85. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής σας ανά εργασιακή σχέση για το 

2019: Μόνιμοι υπάλληλοι 

C86. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής σας ανά εργασιακή σχέση για το 

2019: ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ 

C87. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων της Δομής σας ανά εργασιακή σχέση για το 

2019: Εξωτερικοί Συνεργάτες 

Section D: Κοινωνικά Προβλήματα 

D1. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελεί το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα που παρατηρείται 

στα διοικητικά όρια του Δήμου σας; 

 

Αναλφαβητισμός 

Ανεργία 

Έλλειψη στέγης 

Εγκληματικότητα 

Έλλειψη Υποδομών 

Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία 

Ερήμωση 

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Περιθωριοποίηση (πρόσβαση ατόμων ΑΜΕΑ σε δημόσιες 

υπηρεσίες, κοινωνική ένταξη μειονοτικών ομάδων, τρίτη ηλικία κ.λπ.) 
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Οικονομική Ανέχεια 

Ρατσισμός/ Ξενοφοβία 

Σχολικός εκφοβισμός (Bullying) / Νεανική παραβατικότητα 

Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις 

Other 

Other 

D2. Περιγράψτε μας πολύ σύντομα την υπάρχουσα κατάσταση για το πρώτο σημαντικότερο ζήτημα στα 

όρια του του Δήμου σας (Μπορείτε να κάνετε και χρήση ποσοστικών στοιχείων αν 

υπάρχουν) 

D3. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα που 

παρατηρείται στα διοικητικά όρια του Δήμου σας; 

 

Αναλφαβητισμός 

Ανεργία 

Έλλειψη στέγης 

Εγκληματικότητα 

Έλλειψη Υποδομών 

Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία 

Ερήμωση 

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Περιθωριοποίηση (πρόσβαση ατόμων ΑΜΕΑ σε δημόσιες 

υπηρεσίες, κοινωνική ένταξη μειονοτικών ομάδων, τρίτη ηλικία κ.λπ.) 

Οικονομική Ανέχεια 
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Ρατσισμός/ Ξενοφοβία 

Σχολικός εκφοβισμός (Bullying) / Νεανική παραβατικότητα 

Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις 

Other 

Other 

D4. Περιγράψτε μας πολύ σύντομα την υπάρχουσα κατάσταση για το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα 

στα όρια του του Δήμου σας (Μπορείτε να κάνετε και χρήση ποσοστικών στοιχείων αν 

υπάρχουν) 

D5. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι αποτελεί το τρίτο σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα που 

παρατηρείται στα διοικητικά όρια του Δήμου σας; 

 

Αναλφαβητισμός 

Ανεργία 

Έλλειψη στέγης 

Εγκληματικότητα 

Έλλειψη Υποδομών 

Έμφυλη βία/ Ενδοοικογενειακή Βία 

Ερήμωση 

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Περιθωριοποίηση (πρόσβαση ατόμων ΑΜΕΑ σε δημόσιες 

υπηρεσίες, κοινωνική ένταξη μειονοτικών ομάδων, τρίτη ηλικία κ.λπ.) 

Οικονομική Ανέχεια 

Ρατσισμός/ Ξενοφοβία 
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Σχολικός εκφοβισμός (Bullying) / Νεανική παραβατικότητα 

Χρήση ουσιών και εξαρτήσεις 

Other 

Other 

D6. Περιγράψτε μας πολύ σύντομα την υπάρχουσα κατάσταση για το τρίτο σημαντικότερο ζήτημα στα 

όρια του του Δήμου σας (Μπορείτε να κάνετε και χρήση ποσοστικών στοιχείων αν 

υπάρχουν) 

Section E: Επιπτώσεις πανδημίας COVID-19 

E1. Για το έτος 2020 και κατά την διάρκεια της πανδημίας υπήρξε κάποια υπηρεσία η οποία παρέχεται 

από την δομή/οργάνωση σας η οποία αναστάλθηκε προσωρινά ή μόνιμα; 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

E2. Παρακαλώ αναφέρατε ποιες υπηρεσίες σας αναστάλθηκαν προσωρινά και ποιες μόνιμα: 

Ποιες υπηρεσίες αναστάλθηκαν προσωρινά λόγω COVID-19: 

Ποιες υπηρεσίες αναστάλθηκαν μόνιμα λόγω COVID-19: 

E3. Για το 2020 κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 η παροχή των υπηρεσιών σας γίνονταν 

κατόπιν ραντεβού με τους ωφελούμενους; 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ ΠΑΝΤΑ 
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E4. Μέρος του προσωπικού της Δομής/Οργάνωσης σας τέθηκε σε καθεστώς τηλέ-εργασίας το έτος 2020 

και κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19; 

 

NAI 

OXI 

E5. Θεωρείτε ότι η ποιότητα των υπηρεσιών της δομής/οργάνωσης σας μειώθηκε λόγω των μέτρων 

προστασίας για τον COVID-19; 

 

NAI 

OXI 

E6. Υπήρξε κάποια από τις υπηρεσίες της δομής/οργάνωσης σας της οποίας η παροχή έγινε ηλεκτρονικά 

λόγω των μέτρων προστασίας για τον COVID-19; 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Κάποιες παρέχονται ήδη ηλεκτρονικά 

E7. Παρακαλώ αναφέρατε ποιες υπηρεσίες παρείχατε ηλεκτρονικά: 

E8. Ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σας: 

Section F: Ανάγκες / Προτάσεις 

F1. Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω ενέργειες θεωρείτε ως σημαντικές για τις Κοινωνικές Δομές του 

Δήμου σας: 

Μπορείτε να σχολιάσετε επί των επιλογών σας πχ, "άμεση αναγκαιότητα" 

Πρόσληψη προσωπικού 
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Comment 

Δημιουργία Ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής ευάλωτου πληθυσμού 

Comment 

Διασύνδεση με την Κεντρική Διοίκηση (ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ, Υπουργείο Εργασίας κτλ) 

Comment 

Νέες Υπηρεσίες για ΑμΕΑ 

Comment 

Νέες υπηρεσίες για ηλικιωμένους 

Comment 

Δημιουργία/χρήση νέων υποδομών για στέγαση υπηρεσιών 

Comment 

Οργανωτικές αλλαγές 

Comment 

Other 

Other 

F2. Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω ενέργειες θεωρείτε ως σημαντικές για την δομή/οργάνωση σας: 

Πρόσληψη προσωπικού 

Comment 

Δημιουργία Ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής ευάλωτου πληθυσμού 

Comment 

Διασύνδεση με την Κεντρική Διοίκηση/ΟΑΕΔ 
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Comment 

Νέες Υπηρεσίες για ΑμΕΑ 

Comment 

Νέες υπηρεσίες για ηλικιωμένους 

Comment 

Δημιουργία/χρήση νέων υποδομών για στέγαση υπηρεσιών 

Comment 

Οργανωτικές αλλαγές 

Comment 

Other 

Other 

F3. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων που θεωρείτε απαραίτητο να προσληφθούν ανά 

ειδικότητα για την ομαλή παροχή των υπηρεσιών της Δομής/Οργάνωσης σας: Διοικητικό 

Προσωπικό 

F4. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων που θεωρείτε απαραίτητο να προσληφθούν ανά 

ειδικότητα για την ομαλή παροχή των υπηρεσιών της Δομής/Οργάνωσης σας: Κοινωνικοί 

Λειτουργοί 

F5. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων που θεωρείτε απαραίτητο να προσληφθούν ανά 

ειδικότητα για την ομαλή παροχή των υπηρεσιών της Δομής/Οργάνωσης σας: Κοινωνιολόγοι 

F6. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων που θεωρείτε απαραίτητο να προσληφθούν ανά 

ειδικότητα για την ομαλή παροχή των υπηρεσιών της Δομής/Οργάνωσης σας: Ψυχολόγοι 

F7. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων που θεωρείτε απαραίτητο να προσληφθούν ανά 

ειδικότητα για την ομαλή παροχή των υπηρεσιών της Δομής/Οργάνωσης σας: Εργοθεραπευτές 
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F8. Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των εργαζόμενων που θεωρείτε απαραίτητο να προσληφθούν ανά 

ειδικότητα για την ομαλή παροχή των υπηρεσιών της Δομής/Οργάνωσης σας: Άλλες 

Ειδικότητες 

F9. Οι κτιριακές σας εγκαταστάσεις της δομής/οργάνωσης σας όσον αφορά το χώρο κρίνονται επαρκείς 

για την παροχή των υπηρεσιών σας.  

 

Καθόλου 

Πολύ λίγο 

Λίγο 

Αρκετά 

Πάρα πολύ 

F10. Οι κτιριακές σας εγκαταστάσεις της δομής / οργάνωσης σας όσον αφορά το χώρο κρίνονται επαρκείς 

για την παροχή των υπηρεσιών σας.  

 

Καθόλου 

Πολύ λίγο 

Λίγο 

Αρκετά 

Πάρα πολύ 

F11. Ο εξοπλισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων της δομής / οργάνωσης σας κρίνεται επαρκής; 

 

Καθόλου 
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Πολύ λίγο 

Λίγο 

Αρκετά 

Πάρα πολύ 

F12. Οι κτιριακές σας εγκαταστάσεις των κοινωνικών δομών του δήμου σας όσον αφορά το χώρο 

κρίνονται επαρκείς για την παροχή των υπηρεσιών σας.  

 

Καθόλου 

Πολύ λίγο 

Λίγο 

Αρκετά 

Πάρα πολύ 

F13. Οι κτιριακές σας εγκαταστάσεις των κοινωνικών δομών του δήμου σας όσον αφορά το χώρο 

κρίνονται επαρκείς για την παροχή των υπηρεσιών σας.  

 

Καθόλου 

Πολύ λίγο 

Λίγο 

Αρκετά 

Πάρα πολύ 

F14. Ο εξοπλισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων των κοινωνικών δομών του δήμου σας κρίνεται 

επαρκής; 
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Καθόλου 

Πολύ λίγο 

Λίγο 

Αρκετά 

Πάρα πολύ 

Σας ευχαριστούμε πολύ. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Παρατηρητήριο μπορείτε να βρείτε 

εδώ: 

https://paratiritiriopkm.gr/ 
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