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λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο » σύμφωνα με την από 01-09-2020 σύμβαση που υπογράφηκε
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παρουσιάζει το σύνολο των ευρημάτων του Αξιολογητή σχετικά με τη λειτουργία
των Κοινωνικών Δομών Νοτίου Αιγαίου.
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Executive Summary
This Final Evaluation Report is the third and last deliverable of the project “Technical
Consultant for the Evaluation of the operation of the Social Structures financed
by the Operational Program ‘South Aegean’ 2014-2020”. The Evaluation was
carried out in the framework of Thematic Objective 9 "Promoting Social Inclusion and
the fight against poverty and discrimination" in order to improve the quality of the
design and implementation of programs, as well as to evaluate the effectiveness,
efficiency and impact of Social Structures, while at the same time it will be a useful
tool for the exercise of the National Social Policy, as well as the preparation for the
next Programming period 2021-2027.
Purpose of the Evaluation was to assess the effectiveness, efficiency and added value
of the function of Social Structures of the South Aegean Region, but also of the
Relevance and Coherence of these Interventions with the National and Regional
Strategies for Social Inclusion. Social Structures are defined as Community Centers,
Structures for the Provision of Basic Goods, Day Care Centers Elderly (KIFI) and
Day Care and Day Care Centers for Persons with Disabilities (KDIF-Disabled).
Methodologically, the Evaluation was based on the horizontal methodology
developed by the European Social Fund Coordination and Monitoring Authority
(EYSEKT), which was specialized by the Assessor based on the characteristics and
needs of the South Aegean Region. The methodology of the Evaluation concerned
the study and processing of primary and secondary data based on the
implementation data of the Social Structures of the Region from the date of their
commencement until 31/12/2019.
In the Secondary Survey, the Assessor drew data from sources such as the National
Social Integration Strategy (ESKE), the Regional Strategy for Social Inclusion
(PESKE), the integration decisions and the invitations of the evaluated interventions,
the guide for the implementation and operation of Community Centers and other
Structures, but also the data of the beneficiaries of the Social Network from the
systems of the Beneficiaries and the system of e-Government Social Security.
As part of the Primary Survey, the Assessor collected data from field surveys of both
the Structural Coordinators and the Operations Officers, as well as the executives of
South Aegean Region's Managing Authority and the Social Welfare Department
of the Region and the Regional Observatory. An important primary source was the
data collected from the surveys in a sample of the beneficiaries of the Community
Centers and the Structures for the Provision of Basic Goods, but also surveys of all
the beneficiaries and legal Guardians of KIFI and KDIF of the Region.
Both the Coordinators and the Operators, as well as the beneficiaries of the structures
came from thirteen (13) Community Centers of which two (2) with Roma branches,
two (2) Social Pharmacies, one (1) Breadline, one (1) Day Care and Day Care Center
for Persons with Disabilities (KDIF-Disabled), and five (5) Day Care Centers
Elderly (KIFI) operating in the Region.
The secondary and primary data collected by the Assessor helped him to answer the
following Assessment questions, per Assessment Criterion.
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Regarding the criterion of Relevance and Cohesion, the Assessor was asked to
present which objectives of the current National Strategies and the Regional Strategy
for Social Inclusion (PESKE) serve the evaluated interventions, but also what is the
degree of relevance and coherence of the intervention logic.
Regarding the above Criterion and the objectives of the current National Strategies
served by the interventions, with the help of the relevance matrices, the Assessor on
Community Centers and the National Strategy for Social Inclusion concluded that
they contribute very significantly to its achievement, recording a very high intensity
synergy, which is documented as supporting the Municipalities, as part of the
National Coordination Mechanism for Monitoring and Evaluation of Social Inclusion
and Social Cohesion Policies and developing a local reference point for the reception,
service and connection of citizens with all social programs and services implemented
in the intervention area, in order to serve their needs. In cases where Community
Centers incorporate functions of specialized centers that are separate branches for
specific categories of the population such as Roma, they contribute very significantly
to the Country’s Strategies for Roma and the Integration of Third Country Citizens.
Structures for the Provision of Basic Goods contribute to the achievement of the
National Strategy for Social Inclusion, in combating poverty, as Poverty structures
under Thematic Objective 9. The KIFI as open daily social structures, promote social
inclusion since they contribute to alleviating the conditions of social exclusion of the
elderly, who are unable to fully self-serve, and ensure a dignified living of the elderly
while maintaining family cohesion. They also fight poverty as they help to harmonize
the family and work life of family members with an elder member. The KDIF
contribute to the achievement of the National Strategy for Social Inclusion as through
their services, developed outside the household, social exclusion is combated, since
they are addressed to children and people with disabilities by providing them with
educational and medical services.
Regarding the objectives of the Regional Strategies that the interventions serve, the
Community Centers contribute very significantly to the achievement of the
Regional Strategy for Social Inclusion (PESKE), as they are a key tool for the
implementation of this Strategy for holistic intervention in many population groups
(poor or people at risk of poverty, migrants, unemployed, Roma, inhabitants of small
islands, etc.) through their referral to competent services and agencies. At the same
time, they are an important mechanism for removing the problems of spatial
cohesion and functional interconnections between social services, which emerge, due
to the fragmentation of the Region, in small, scattered and remote islands.
Structures for the Provision of Basic Goods contribute to the achievement of this
Strategy only in relation to the Fight against Extreme Poverty as they are structures
that aim at the immediate confrontation of extreme poverty phenomena, through the
access to basic material goods (nutrition, medication). KIFI as open care structures
that serve vulnerable groups of the population (elderly) contribute to the
implementation of PESKE in a dual way. On the one hand through the social
activation of individuals (social - work reintegration) who were in charge of the care
of the elderly and on the other hand, with the removal of isolation and exclusion of
the elderly (removal of social exclusion). KDIF contribute to the achievement of
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PESKE as through the services provided they fight poverty and alleviate
discrimination with equal participation of people with disabilities in social life. This is
presumed by the fact that KDIF provide services that contribute to the fight against
discrimination based on disability, as well as to the improvement of the social and
professional conditions of integration of Persons with Disabilities and in general to
the upgrading of their representation in public life.
Regarding the degree of relevance and coherence of the logic of the interventions,
the Community Centers meet to a high degree the Investment Priority Objective
9iv which concerns the "improvement of the accessibility of socially vulnerable
groups to quality and integrated social services". This is because these structures
help to address the lack of an integrated approach to social policy planning and
implementation at the local level. Structures for the Provision of Basic Goods meet
the same goal as they aim to improve the living standards of vulnerable groups and
reduce poverty and social exclusion, while the same applies to KIFI which aim to keep
older people in their physical and social well-being environment, and in maintaining
family cohesion. KDIF contribute to a very high degree to the Investment Priority
Objective 9iii which concerns "Improving the provision of social services and
educational support services to socially vulnerable groups" while they serve
people with disabilities in an open care structure helping to combat discrimination
due to disability, and ensuring the improvement of the social and professional
integration conditions of Persons with Disabilities.
Regarding the Criteria of Effectiveness, the Assessor was asked to evaluate the
progress of the financial scope of the interventions, to assess the degree of
achievement of the objectives set in terms of outputs and results, but also to assess
the degree of achievement of the objectives of the Regional Operational Program
(ROP) in end of the Programming Period. With regard to the same criterion, the
Assessor became necessary to assess whether the evaluated interventions are
implemented according to the initial planning regarding the categories of
beneficiaries and the services provided, to evaluate the effectiveness and adequacy of
the monitoring systems and mechanisms of the evaluated interventions, but also to
record which are the factors that favor or hinder the effectiveness of the interventions
based on the, until 31/12/2019, implementation process.
Regarding this criterion and the progress of the implementation of the financial
scope of the interventions, in the total of the evaluated Interventions the absorption
percentage at the level of the Operational Program reaches 2.92%1 . At the level of
Transactions it is observed that the absorption ranges from 60.70% to 107.59%,
while at the level of Structure Category the highest percentages are recorded in KIFI
(94.63%) and the lowest in Community Centers (73.87%). It is worth mentioning
that this difference in the absorption rates between the two categories of structures is
due to the fact that the Community Centers operated for the first time in the current
Programming Period in the Region, while the KDIF are structures operating in the
region from the previous programming period, so in the current programming period
they do not show any particular shortcomings or needs.
1

It is noted that the percentage bound by the Assessed Transactions in the total OP is equal to 7.74%
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Regarding the degree of achievement of the objectives set, both in terms of outputs
and in terms of results, it was recorded that at the level of Structure Category the
output index regarding the number of supported structures (05502) has been
achieved by 100% as all the structures that had been designed were implemented. In
Community Centers, the output ratio for the number of beneficiaries of the
supported structures (05503) has been achieved by 80% (15.787 beneficiaries) and
may be covered and / or exceeded by the end of the programming period due to the
expected increased demand for the services of the Structures by vulnerable groups of
the population. The same index in the Structures for the Provision of Basic Goods
and specifically in the Structure that operates in Rhodes (Social Pharmacy, Breadline)
has been achieved at a rate of 99.67% (299 beneficiaries), while in the Structure of
Naxos (Social Pharmacy), it has been achieved by 38% (42 beneficiaries) . The low
percentage of achievement of the index in the Social Pharmacy of Naxos, is due both
to issues of accessibility, the residents of the area to the Structure, and to the
shortcomings that exist in the staff. In KIFI (127 beneficiaries) and KDIF (20
beneficiaries) the index has been exceeded given the capacity of the Structures.
Considering the result index regarding the number of structures offering improved /
expanded services (05504), in the Community Centers it is satisfied by 20% as only
three (3) structures recorded expanded services in all three Service Pillars, while in the
other Structure Categories since they do not meet so far the criterion of the
operation of the Single Information System, this indicator is zero.
In Investment Priority 9iii and on the achievement of ROP's objectives at the end of
the programming period, the indicator on the number of supported structures
(05502) , since it is powered by the Action 9iii.1.1.42 and the one structure envisaged,
has been implemented, the index has been achieved by 100%. As the same Action
feeds the index concerning the number of beneficiaries of the supported structures
(05503) with twenty (20) beneficiaries, as it was programmatically planned, the index
is achieved by 100%. The index concerning the number of structures offering
improved / expanded services (05504) which so far is zero, is not expected to be
achieved for KDIF. In Investment Priority 9iv and in relation to Community Centers,
Structures for the Provision of Basic Goods and KIFI, the index regarding the
number of supported structures (05502) has been achieved by 87% and is not
expected to be achieved in its entirety since only three (3) from the five (5) Social
Pharmacies were implemented that were originally designed, due to lack of
specialties. The index concerning the number of beneficiaries of the supported
structures (05503) has been reached at a rate of 813%, which indicates the overcoverage of the target, while the index concerning the number of structures offering
improved / expanded services (05504) has been achieved at a rate of 13% as in all the
Structures only three Community Centers supply the index due to expanded services
they provide.
Regarding whether the evaluated interventions are implemented according to the
original plan, regarding the categories of beneficiaries and the services provided, in
the Community Centers the services provided do not seem to follow exactly the
2

“Actions to improve the position of people at risk of discrimination - Day Care & Day Care Centers for
Persons with Disabilities”
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initial plan. Specifically, the greatest demand is recorded in services related to the
provision of welfare benefits and the referral of beneficiaries to other structures and
services, while the demand for referral to employment services as a significant
percentage of beneficiaries in the Region are long-term unemployed, moves to very
low levels, which proves that the Structures do not provide all the Services provided.
The fact that the long-term unemployed do not request referral to employment
programs is due either to the lack of information of the beneficiaries regarding the
role of the Structures (i.e. they do not know that this service also exists), or to the lack
of time and specialization of executives for guidance of beneficiaries in matters of
employment (large administrative burden). Regarding the Structures for the
Provision of Basic Goods, the Breadline Structure, given the characteristics of the
beneficiaries it serves, is estimated to have largely covered the populations it was
designed to address, while in general the same applies to the beneficiary population
of Social Pharmacies, despite the fact that in the end only two of the five structures
that were designed worked, due to lack of specializations. Regarding KIFI, the
satisfaction of the target groups served by the structures and their families, in all the
services provided, proves that the implementation of the specific interventions is in
line with their original design. In KDIF, based on the answers of the beneficiaries and
their legal Guardians, the provision of all the services provided during the planning
was recorded. One point that may need further improvement in the case of KDIF is
the interconnection of legal Guardians with the labor market, which seems to be
moving at a low level.
In the evaluative question on the appropriateness, the adequacy and the
effectiveness of systems and evaluated interventions monitoring mechanisms,
starting from the Community Centers and the Unified Information System which is
used, it was recorded dysfunction and inefficiency of the system, while in the case of
almost all the Community Centers, additional records are kept for the effective
registration of beneficiaries. In addition, heterogeneity was recorded in the way of
recording and maintaining the data of the beneficiaries in the systems maintained by
the Structures, and especially in the case of the Community Centers discrepancy was
recorded between the number of beneficiaries registered in the Unified Information
System and the number of registered employees in MIS-PA 2014-2020. The above
discrepancy is largely due to the non-registration of all beneficiaries of the Structures
in the Unified Information System, as the deformity of the system and the technical
problems it presents, act as suspensions many times for the correct registration of
data.
Regarding the factors that either favored or hindered the effectiveness of the
interventions, regarding the Community Centers, their close cooperation with other
structures operating in the Region and with bodies such as OAED, collective bodies
for the disabled [ΑΜΕΑ], bodies representing employees and the Social Partnerships
of the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD). Their untimely staffing
due to lack of specializations had a negative impact but also due to time-consuming
bureaucratic procedures for recruitment, the inefficient operation of the Unified
Information System, but also the large administrative burden that executives face
daily, due to the large volume of requests for provision of benefits. In the operation

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

Σελίδα | 10

of the Structures for the Provision of Basic Goods, the cooperation with other
bodies but also the close cooperation with the Community Centers in matters of
referral to and from the Structure worked effectively. As factors that operated
inhibitory recorded, the heavy administrative burden due to increased attendance of
beneficiaries mainly in the structure of Rhodes, and the lack of basic disciplines as in
the case of Naxos, a factor that worked inhibiting the function of more Social
Pharmacies in the Region. The operation of KIFI was effectively influenced by the
maturity that existed from the Beneficiaries from the previous programming period,
their satisfactory staffing but also the close cooperation with the Community Centers
for the referral of beneficiaries to the structures. In KDIF, the collaborations
developed with most of the bodies in accordance with the Networking Plan, as well
as the issuance of invitations of expression of interest for the beneficiaries through
institutions, Community Centers and other bodies, worked effectively.
Regarding the Efficiency criterion, the Assessor was invited to evaluate their
Efficiency until 31/12/2019 and to present whether the interventions are
implemented effectively in relation to their cost. In the context of the same criterion,
the Assessor was asked to evaluate the differentiation of the efficiency of the
interventions until 31/12/2019 in relation to their initial design.
Regarding this criterion and the question whether the Interventions are implemented
effectively in relation to their cost, the Assessor, after calculating both the
programmatic and the real unit cost of each Structure, compared them, and
concluded that the majority of Community Centers and Structures for the
Provision of Basic Goods operate with a deviation from the predetermined costs. As
recorded, the determining factor for these discrepancies was the fact that the
cumulative number of beneficiaries in most Structures lags behind the target value
set during the design. This lag is due in the case of Community Centers to inhibitory
factors, such as the non-organization of publicity actions to strengthen the role of
Community Centers and inform the public, and the difficulty of accessing remote
areas to the central points where the structures are located. In the Structures for the
Provision of Basic Goods, it worked in an inhibitory way both the lack of staffing
and the difficulty of accessing the structure (Naxos Social Pharmacy) and the lack of
time of the executives, due to workload, for interconnection with the community
(Breadline Rhodes), which led to the unsatisfactory attendance of the population.
The majority of KIFI was recorded to operate on more economical terms than the
predetermined ones. Given that the level of their cumulative costs until 31/12/2019 is
at very satisfactory levels and the cumulative number of beneficiaries has exceeded
the target value, no significant deviations of the real unit cost of each structure from
the program are recorded.
Regarding the Value Added criterion, the Assessor was invited to present the added
value of the evaluated interventions in the existing National Social Policy.
The findings of the Assessor by Structure category show that the Community
Centers, despite the fact that they did not provide all their services, as all three
Service Pillars were not activated equally, created the conditions for the development
of an effective system for promoting the National Social Policy, which will assist the
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Social Services of the Municipalities, having the first contact with the beneficiaries
and, will connect the citizens with the necessary structures and services of other
bodies. The Structures for the Provision of Basic Goods, through the supply and
distribution of basic goods but also through the satisfaction of the living needs of the
beneficiaries, were important tools for the fight against extreme poverty, giving
added value to the entire Social Network of the Region. The KIFI from their side as
open care homes for the elderly and their decent living, greatly enhance the fight
against poverty and social exclusion under the National Social Policy by helping
directly the release of caregivers of the elderly and their integration into the market
work. The KDIF by providing care and support to people with special needs, helped
to integrate these people into society and enhanced efforts to combat discrimination,
contributing in this way to achieve the objectives of the National Social Policy.
All that was recorded above per Evaluation criterion and Evaluation question, helped
the Assessor to make Proposals that will improve the efficiency and effectiveness of
the Structures until the end of the current Programming Period, but will also help
significantly in the design of the Regional Social Network for the next Period.
Regarding the Community Centers, for the better dissemination of their role,
mission and operation, it is proposed to connect the Publicity Plan of each Structure
with a feedback and evaluation system of its effectiveness, to create publicity
messages per target group where necessary in combination with the appropriate
means of publicity, the regular information of the beneficiaries through sending
messages, but also the Organization of thematic events according to the standards of
the group counseling workshops for the greater awareness of the beneficiaries.
For the better support of the beneficiaries, it is proposed the Upgrading of the
Human Resources through the organization of training seminars on topics such as
Welfare Benefits, the Unified Information System, but also issues concerning all the
services provided by the Structures in order to achieve the provision of new services
from the Structures, which are planned but have not yet been provided. In addition, it
is proposed to modify the institutional framework governing Community Centers so
as to provide for the appropriate number of staff and specialties in each Community
Center depending on the population of the Municipality it serves.
Regarding the Information System, the communication between the structures
and the strengthening of the services they provide, it is proposed to upgrade the
Unified Information System and, to configure it to export statistics , and social
indicators, to create a digital forum for the networking of all of Community Centers as
a tool for the exchange of experiences and good practices in relation to the operation
of the structures, but also the Operation of a Counseling and Psychosocial Support
Line as a basic service of the Community Centers.
In order to achieve better cooperation of the Community Centers with other
bodies, it is proposed the Signing of cooperation protocols with the bodies locally in
order to specify the cooperation in the logic of "Social Partnership" with a defined
distribution of responsibilities and timing of actions in order to avoid local
competition of each body, but also the Assessment of the institutional framework
governing the Community Centers regarding the responsibilities they undertake and
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the Services they provide, so that there is no overlap with the services and
responsibilities of other structures, co-financed or not, operating in the Region
(Church , OAED, Non-Governmental Organizations).
For the Structures for the Provision of Basic Goods, by the end of the current
programming period, it is proposed to cover any needs in terms of their staff, while
the needs that exist in relation to the planning of the next Programming Period
should be taken very seriously, by providing basic goods and basic necessities which
due to the socio-economic conditions of the country are increasing. The high degree
of response of the beneficiaries to these Structures as well as the added value that
their operation offers to the whole of the Region, should be a trigger for the planning
of corresponding interventions in other Municipalities of the Region.
Regarding the Day Care Centers Elderly (KIFI), a key proposal for optimizing
structures is to provide better information on services and the program of activities.
Improvements in infrastructure and equipment are also mentioned as factors that will
affect the more efficient operation of the Structures. In order to achieve better results
regarding the connection of legal Guardians with the labor market, there should be a
functional synergy between the Structures and the local employment services so that
the interested legal Guardians of the beneficiaries can (if they wish) follow a complete
package of services that will aim both at strengthening them and / or improving their
skills and even promoting them in employment.
Regarding the Day Care and Day Care Centers for Persons with Disabilities (KDIFDisabled), an important need that should be taken into account when planning the
Social Network for the next Period is the need for functional synergy between KDIF
and local employment services, in order to achieve better results in terms of by
connecting legal Guardians with the labor market.
The maturity that exists in the South Aegean Region regarding the operation of
Structures such as KIFI and KDIF, which is even reflected in the high absorption rates
recorded by these Structures, is practical to be used effectively by other
Municipalities of the Region depending on the needs, for the planning of
corresponding interventions in the New Programming Period.
In conclusion, regarding the improvement of the way of recording the beneficiaries of
all the Structures, until the activation of the Unified Information System for all the
Structures, apart from the configured file that has been formed by EYSEKT and has
been sent to all the Structures for the recording of the number of beneficiaries per
year, it is considered appropriate to have specific directions to the Beneficiaries of
these Structures, regarding the correct recording and collection of data of the served
population, so that there is validity in these data and they are fully usable.
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Επιτελική Σύνοψη
Η παρούσα Τελική Έκθεση Αξιολόγησης αποτελεί το τρίτο και τελευταίο
Παραδοτέο του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της πορείας
λειτουργίας των Κοινωνικών δομών του Επιχειρησιακού προγράμματος
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020». Η Αξιολόγηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της καταπολέμησης
της φτώχειας και κάθε διάκρισης» με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του
σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων, καθώς και την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεών των Κοινωνικών
Δομών, ενώ παράλληλα πρόκειται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την άσκηση
της Εθνικής Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και την προετοιμασία για την επόμενη
Προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Αντικείμενο της Αξιολόγησης, ήταν η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας, της
αποδοτικότητας και της προστιθέμενης αξίας της λειτουργίας των Κοινωνικών
Δομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά και της Συνάφειας και της Συνοχής
των Παρεμβάσεων αυτών με τις Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές για την
Κοινωνική Ένταξη. Ως Κοινωνικές Δομές ορίζονται τα Κέντρα Κοινότητας, οι Δομές
Παροχής Βασικών Αγαθών, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
και τα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ).
Μεθοδολογικά, η Αξιολόγηση βασίστηκε στην οριζόντια μεθοδολογία που
ανέπτυξε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), η οποία εξειδικεύτηκε από τον
αξιολογητή με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου. Η μεθοδολογία της Αξιολόγησης αφορούσε τη μελέτη και επεξεργασία
πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων με βάση τα στοιχεία υλοποίησης των
Κοινωνικών Δομών της Περιφέρειας από την ημερομηνία έναρξή τους έως τις
31/12/2019.
Στη Δευτερογενή έρευνα ο Αξιολογητής άντλησε στοιχεία από πηγές όπως η Εθνική
Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής
Ένταξης (ΠΕΣΚΕ), οι αποφάσεις ένταξης και οι προσκλήσεις των αξιολογούμενων
παρεμβάσεων, ο οδηγός εφαρμογής και λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας και
των λοιπών Δομών, αλλά και των στοιχείων των ωφελούμενων του Κοινωνικού
Δικτύου από τα συστήματα των Δικαιούχων και το σύστημα Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στο πλαίσιο της Πρωτογενούς έρευνας, ο Αξιολογητής συνέλεξε στοιχεία από
έρευνες πεδίου τόσο στους Συντονιστές των Δομών και τους Υπευθύνους
Πράξεων, όσο και στα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΝΑ αλλά και της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Μέριμνας της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου. Σημαντική
πρωτογενής πηγή ήταν και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις έρευνες σε
δείγμα των ωφελούμενων των Κέντρων Κοινότητας και των Δομών Παροχής
Βασικών Αγαθών, αλλά και έρευνες στο σύνολο των ωφελούμενων και δικαστικών
συμπαραστατών των ΚΗΦΗ και των ΚΔΗΦ της Περιφέρειας.
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Τόσο οι Συντονιστές και οι Υπεύθυνοι Πράξης, όσο και οι ωφελούμενοι των δομών
προέρχονταν από δεκατρία (13) Κέντρα Κοινότητας εκ των οποίων δύο (2) με
παραρτήματα Ρομά, δύο (2) Κοινωνικά Φαρμακεία, ένα (1) Συσσίτιο, ένα (1) Κέντρο
Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, και πέντε (5) Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργούν στην Περιφέρεια.
Τα δευτερογενή και πρωτογενή δεδομένα που συνέλεξε ο Αξιολογητής τον
βοήθησαν να απαντήσει στα παρακάτω Αξιολογικά ερωτήματα, ανά Κριτήριο
Αξιολόγησης.
Ως προς το κριτήριο της Συνάφειας και της Συνοχής, ο Αξιολογητής κλήθηκε να
παρουσιάσει ποιους στόχους των ισχυουσών Εθνικών Στρατηγικών και της
Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ) υπηρετούν οι
αξιολογούμενες παρεμβάσεις, αλλά και ποιος είναι ο βαθμός συνάφειας και
συνοχής της λογικής των παρεμβάσεων.
Αναφορικά με το παραπάνω Κριτήριο και τους στόχους των ισχυουσών Εθνικών
Στρατηγικών τους οποίους υπηρετούν οι παρεμβάσεις, με την βοήθεια των
μητρών συνάφειας, ο Αξιολογητής σχετικά με τα Κέντρα Κοινότητας και την
Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη κατέληξε ότι συμβάλλουν πολύ
σημαντικά στην επίτευξη της, σημειώνοντας πολύ υψηλής έντασης συνέργεια,
γεγονός που τεκμηριώνεται καθώς υποστηρίζουν τους Δήμους, ως στοιχείο του
Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής συνοχής και αναπτύσσουν ένα τοπικό σημείο
αναφοράς για την υποδοχή, την εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα
τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή
παρέμβασης, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Στις περιπτώσεις όπου
τα Κέντρα Κοινότητας ενσωματώνουν και λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων που
αποτελούν διακριτά παραρτήματα για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού όπως οι
Ρομά, συμβάλλουν πολύ σημαντικά και στις Στρατηγικές της Χώρας για τους
Ρομά και την Ένταξη των Πολιτών Τρίτων χωρών. Οι Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών συμβάλλουν στην επίτευξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη, κατά το σκέλος καταπολέμησης της Φτώχειας καθώς αποτελούν δομές
Φτώχειας στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9. Τα ΚΗΦΗ, ως ανοικτές ημερήσιες
Κοινωνικές Δομές, προωθούν την κοινωνική ένταξη αφού συμβάλλουν στην άρση
των συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων τρίτης ηλικίας, μη δυνάμενα
να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, και εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση των
ηλικιωμένων διατηρώντας τη συνοχή της οικογένειας. Ακόμα, καταπολεμούν τη
φτώχια καθώς συμβάλλουν στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής
ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος. Τα ΚΔΗΦ συμβάλλουν στην
επίτευξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη καθώς μέσω των
αναπτυσσόμενων, εκτός του νοικοκυριού, υπηρεσιών τους, καταπολεμάται ο
κοινωνικός αποκλεισμός, αφού απευθύνονται σε παιδιά και άτομα με αναπηρία
παρέχοντάς τους εκπαιδευτικές και ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες.
Αναφορικά με τους στόχους των Περιφερειακών Στρατηγικών που υπηρετούν οι
παρεμβάσεις, τα Κέντρα Κοινότητας συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην επίτευξη
της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ), καθώς
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αποτελούν βασικό εργαλείο υλοποίησης της εν λόγω Στρατηγικής για την ολιστική
παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού (άτομα φτωχά ή άτομα που απειλούνται
από τη φτώχεια, μετανάστες, άνεργοι, Ρομά, κάτοικοι μικρών νησιών κ.λ.π) μέσω
της παραπομπής τους σε αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Παράλληλα, αποτελούν
σημαντικό μηχανισμό άρσης των προβλημάτων χωρικής συνοχής και
λειτουργικών διασυνδέσεων μεταξύ των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, τα
οποία αναδύονται, λόγω του κατακερματισμού της Περιφέρειας, σε μικρά,
διάσπαρτα και απομακρυσμένα νησιά. Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
συμβάλλουν στην επίτευξη της εν λόγω Στρατηγικής μόνο σχετικά με την
Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας καθώς αποτελούν δομές, που στοχεύον
στην άμεση αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων φτώχειας, μέσω της πρόσβασης σε
βασικά υλικά αγαθά (διατροφή, φαρμακευτική αγωγή). Τα ΚΗΦΗ ως δομές
ανοικτής φροντίδας που εξυπηρετούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
(ηλικιωμένους) συμβάλλουν στην υλοποίηση της ΠΕΣΚΕ με διττό τρόπο. Αφενός
μέσω της κοινωνικής ενεργοποίησης των ατόμων (κοινωνική – εργασιακή
επανένταξη) που ήταν επιφορτισμένα με την επιμέλεια / φροντίδα των
ηλικιωμένων και αφετέρου, με την άρση της απομόνωσης και του αποκλεισμού
των ηλικιωμένων (άρση κοινωνικού αποκλεισμού). Τα ΚΔΗΦ συμβάλλουν στην
επίτευξη της ΠΕΣΚΕ καθώς μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών τους
καταπολεμείται η φτώχεια και αμβλύνονται οι διακρίσεις με την ισότιμη συμμετοχή
των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή. Αυτό τεκμαίρεται από το γεγονός ότι τα ΚΔΗΦ
παρέχουν υπηρεσίες που συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω
αναπηρίας, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής και
επαγγελματικής ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία και εν γένει την αναβάθμιση
της εκπροσώπησής τους στο δημόσιο βίο.
Σχετικά με τον βαθμό Συνάφειας και Συνοχής της λογικής των παρεμβάσεων τα
Κέντρα Κοινότητας ικανοποιούν σε υψηλό βαθμό τον Στόχο της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 9iv που αφορά τη «βελτίωση της προσβασιμότητας των
κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές
υπηρεσίες». Αυτό συμβαίνει καθώς οι εν λόγω δομές συμβάλλουν στην
αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και
εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Οι Δομές παροχής
Βασικών Αγαθών ικανοποιούν τον ίδιο στόχο καθώς στοχεύουν στη βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου ευάλωτων ομάδων και στον περιορισμό της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα ΚΗΦΗ τα οποία
αποσκοπούν στην παραμονή των ατόμων μεγάλης ηλικίας στο οικείο φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον, και στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας. Τα ΚΔΗΦ
συμβάλλουν σε πολύ υψηλό βαθμό στο Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας
9iii που αφορά τη «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες»
καθώς, εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία σε δομή ανοικτής φροντίδα βοηθώντας
στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, καθώς και στη βελτίωση
των συνθηκών κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία.
Ως προς το κριτήριο της Αποτελεσματικότητας, ο Αξιολογητής κλήθηκε να
αξιολογήσει την πρόοδο υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των
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παρεμβάσεων, να αποτιμήσει τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ως
προς τις εκροές και τα αποτελέσματα αλλά και να εκτιμήσει τον βαθμό επίτευξης
των στόχων του ΠΕΠ στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου. Ως προς το ίδιο
κριτήριο, ο Αξιολογητής κατέστη απαραίτητο να εκτιμήσει αν οι αξιολογούμενες
παρεμβάσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό σχετικά με τις
κατηγορίες ωφελούμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να αξιολογήσει την
αποτελεσματικότητα και την καταλληλόλητα των συστημάτων και μηχανισμών
παρακολούθησης των αξιολογούμενων παρεμβάσεων αλλά και να καταγράψει
ποιοι είναι οι παράγοντες που ευνοούν ή εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα
των παρεμβάσεων με βάση την έως 31/12/2019 πορεία υλοποίησης.
Ως προς το κριτήριο αυτό και την πρόοδο υλοποίησης του οικονομικού
αντικειμένου των παρεμβάσεων, στο σύνολο των αξιολογούμενων Παρεμβάσεων
το ποσοστό απορρόφησης σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμματος αγγίζει το
2,92%3. Σε επίπεδο Πράξεων παρατηρείται ότι η απορρόφηση κυμαίνεται από
60,70% έως 107,59%, ενώ σε επίπεδο Κατηγορίας Δομής τα υψηλότερα ποσοστά
καταγράφονται στα ΚΗΦΗ (94,63%) και τα χαμηλότερα στα Κέντρα Κοινότητας
(73,87%). Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η διαφοροποίηση στα ποσοστά
απορρόφησης μεταξύ των δύο κατηγοριών δομών οφείλεται στο γεγονός ότι τα
Κέντρα Κοινότητας λειτούργησαν για πρώτη φορά την τρέχουσα Προγραμματική
Περίοδο στην Περιφέρεια, ενώ τα ΚΔΗΦ αποτελούν δομές που λειτουργούν στην
περιφέρεια από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, με αποτέλεσμα την
τρέχουσα προγραμματική περίοδο να μην εμφανίζουν ιδιαίτερες ελλείψεις ή
ανάγκες.
Σχετικά με τον βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τόσο ως προς τις
εκροές, όσο και ως προς τα αποτελέσματα, καταγράφηκε ότι σε επίπεδο
Κατηγορίας Δομής ο δείκτης εκροών που αφορά τον αριθμό υποστηριζόμενων
δομών (05502) έχει επιτευχθεί κατά 100% δεδομένου ότι υλοποιήθηκε το σύνολο
των δομών που είχαν σχεδιαστεί. Στα Κέντρα Κοινότητας, ο δείκτης εκροών που
αφορά τον αριθμό επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (05503) έχει
επιτευχθεί κατά 80% (εξυπηρετήθηκαν συνολικά 15.787 ωφελούμενοι) και δύναται
να καλυφθεί ή/και υπερκαλυφθεί έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου
λόγω της αναμενόμενα αυξημένης ζήτησης των υπηρεσιών των Δομών από τις
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ο ίδιος δείκτης στις Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών και συγκεκριμένα στην Δομή που λειτουργεί στη Ρόδο (Κοινωνικό
Φαρμακείο, Συσσίτιο) έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 99,67% (εξυπηρετήθηκαν
συνολικά 299 ωφελούμενοι), ενώ στη Δομή της Νάξου (Κοινωνικό Φαρμακείο), έχει
επιτευχθεί κατά 38% (εξυπηρετήθηκαν συνολικά 42 ωφελούμενοι). Το χαμηλό
ποσοστό επίτευξης του δείκτη στο Κοινωνικό Φαρμακείο της Νάξου, οφείλεται
τόσο σε ζητήματα προσβασιμότητας, των κατοίκων της περιοχής προς τη Δομή,
όσο και στις ελλείψεις που υπάρχουν στην στελέχωση. Στα ΚΗΦΗ
(εξυπηρετήθηκαν συνολικά 127 ωφελούμενοι) και στα ΚΔΗΦ (εξυπηρετήθηκαν
συνολικά 20 ωφελούμενοι) ο δείκτης έχει υπερκαλυφθεί δεδομένης και της
δυναμικότητας των Δομών. Όσον αφορά τον δείκτη αποτελέσματος που αφορά
τον αριθμό δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (05504),
3
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στα Κέντρα Κοινότητας ικανοποιείται κατά 20% καθώς μόνο τρεις (3) δομές
κατέγραψαν διευρυμένες υπηρεσίες και στους τρεις Πυλώνες Υπηρεσιών, ενώ στις
υπόλοιπες Κατηγορίες Δομών δεδομένου ότι δεν πληρούν μέχρι στιγμής το
κριτήριο της λειτουργίας του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, ο δείκτης αυτός
είναι μηδενικός.
Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii και σχετικά με την επίτευξη των στόχων
του ΠΕΠ στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, ο δείκτης που αφορά τον
αριθμό υποστηριζόμενων δομών (05502), δεδομένου ότι τροφοδοτείται από την
Δράση 9iii.1.1.44 και η μία δομή που προβλεπόταν, έχει υλοποιηθεί, ο δείκτης έχει
επιτευχθεί κατά 100%. Καθώς η ίδια Δράση τροφοδοτεί και τον δείκτη που αφορά
τον αριθμό επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (05503) με είκοσι (20)
ωφελούμενους, όπως είχε προγραμματικά σχεδιαστεί, ο δείκτης επιτυγχάνεται
κατά 100%. Ο δείκτης που αφορά τον αριθμό δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (05504) που μέχρι στιγμής είναι μηδενικός, δεν
αναμένεται να επιτευχθεί για τα ΚΔΗΦ. Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv και
σχετικά με τα Κέντρα Κοινότητας, τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών και τα
ΚΗΦΗ, ο δείκτης που αφορά τον αριθμό υποστηριζόμενων δομών (05502) έχει
επιτευχθεί κατά 87% και δεν αναμένεται να επιτευχθεί στο σύνολό του αφού
υλοποιήθηκαν μόνο τα τρία (3) από τα πέντε (5) Κοινωνικά Φαρμακεία που είχαν
αρχικά σχεδιαστεί, λόγω έλλειψης ειδικοτήτων. Ο δείκτης που αφορά τον αριθμό
επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (05503) έχει επιτευχθεί σε ποσοστό
813%, γεγονός που δηλώνει την υπερκάλυψη στοχοθεσίας, ενώ ο δείκτης που
αφορά τον αριθμό δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες
(05504) έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 13% καθώς στο σύνολο των Δομών μόνο τρία
Κέντρα Κοινότητας τροφοδοτούν τον δείκτη λόγω διευρυμένων υπηρεσιών που
παρέχουν.
Αναφορικά με το αν υλοποιούνται οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις σύμφωνα με
τον αρχικό σχεδιασμό, σχετικά με τις κατηγορίες ωφελούμενων και τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, στα Κέντρα Κοινότητας οι υπηρεσίες που παρέχονται δεν
φαίνεται να ακολουθούν με ακρίβεια τον αρχικό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, η
μεγαλύτερη ζήτηση καταγράφεται σε υπηρεσίες που αφορούν την παροχή
προνοιακών επιδομάτων αλλά και την παραπομπή των ωφελούμενων σε άλλες
δομές και υπηρεσίες, ενώ η ζήτηση για την παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης
δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό των ωφελούμενων της Περιφέρειας είναι
μακροχρόνια άνεργοι, κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στοιχείο που αποδεικνύει
ότι οι Δομές δεν παρέχουν το σύνολο των Υπηρεσιών που προβλέπεται. Το
γεγονός της μη ζήτησης της παραπομπής σε προγράμματα απασχόλησης, από
μακροχρόνια ανέργους οφείλεται είτε στην ελλιπή ενημέρωση των ωφελούμενων
αναφορικά με τον ρόλο των Δομών (δεν γνωρίζουν δηλαδή ότι υπάρχει και αυτή ή
υπηρεσία), ή στην έλλειψη χρόνου και εξειδίκευσης των στελεχών για την
καθοδήγηση των ωφελούμενων σε θέματα απασχόλησης (μεγάλο διοικητικό
φορτίο). Σχετικά με τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, η Δομή Συσσιτίου
δεδομένων των χαρακτηριστικών των ωφελούμενων που εξυπηρετεί εκτιμάται ότι
«Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Κέντρα Διημέρευσης
– Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»
4
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κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τους πληθυσμούς για τους οποίος σχεδιάστηκε να
απευθυνθεί, ενώ σε γενικές γραμμές το ίδιο ισχύει και για τον ωφελούμενο
πληθυσμό των Κοινωνικών Φαρμακείων, παρά το γεγονός ότι εν τέλει
λειτούργησαν μόνο δύο από τις πέντε δομές που είχαν σχεδιαστεί, λόγω έλλειψης
ειδικοτήτων. Όσον αφορά τα ΚΗΦΗ, η ικανοποίηση των ομάδων στόχου που
εξυπηρετούνται από τις δομές αλλά και των οικογενειών τους, στο σύνολο των
υπηρεσιών που παρέχονται, αποδεικνύει ότι η υλοποίηση των συγκεκριμένων
παρεμβάσεων συνάδει με τον αρχικό τους σχεδιασμό. Στα ΚΔΗΦ, με βάση τις
απαντήσεις των ωφελούμενων και των δικαστικών τους συμπαραστατών
καταγράφηκε η παροχή όλων των υπηρεσιών που προβλέπονταν κατά τον
σχεδιασμό. Ένα σημείο που χρήζει ίσως περαιτέρω βελτίωσης στη περίπτωση των
ΚΔΗΦ είναι η διασύνδεση των δικαστικών συμπαραστατών με την αγορά
εργασίας, η οποία φαίνεται να κινείται σε χαμηλά επίπεδα.
Στο αξιολογικό ερώτημα σχετικά με την καταλληλόλητα, την επάρκεια και την
αποτελεσματικότητα των συστημάτων και μηχανισμών παρακολούθησης των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων, αρχής γενομένης από τα Κέντρα Κοινότητας και
το Ενιαίο Πληροφορικό Σύστημα που χρησιμοποιούν, καταγράφηκε
δυσλειτουργία και αναποτελεσματικότητα του εν λόγω συστήματος, ενώ
σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις των Κέντρων Κοινότητας, διατηρούνται
συμπληρωματικά αρχεία για την αποτελεσματική καταγραφή των ωφελούμενων.
Επιπλέον καταγράφηκε ανομοιομορφία στον τρόπο καταγραφής και διατήρησης
των στοιχείων των ωφελούμενων στα συστήματα που διατηρούν οι Δομές, και
κυρίως στην περίπτωση των Κέντρων Κοινότητας αναντιστοιχία μεταξύ του
αριθμού των ωφελούμενων που είναι καταγεγραμμένοι στο Ενιαίο Πληροφοριακό
Συστήμα και του αριθμού των εξυπηρετούμενων που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣΕΣΠΑ 2014-2020. Η παραπάνω αναντιστοιχία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μη
καταχώρηση όλων των ωφελούμενων των Δομών στο Ενιαίο Πληροφοριακό
Σύστημα, καθώς η δυσμορφία του συστήματος και τα τεχνικά προβλήματα που
εμφανίζει, λειτουργούν ανασταλτικά πολλές φορές για την ορθή καταχώρηση των
στοιχείων.
Αναφορικά με τους παράγοντες που είτε ευνόησαν είτε εμπόδισαν την
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, σχετικά με τα Κέντρα Κοινότητας ήταν
ιδιαίτερα ευεργετική η στενή συνεργασία τους με άλλες δομές που λειτουργούν
στην Περιφέρεια και με φορείς όπως τον ΟΑΕΔ, συλλογικούς φορείς ΑΜΕΑ,
φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων αλλά και τις Κοινωνικές Συμπράξεις του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Αρνητικά επέδρασσε η
μη έγκαιρη στελέχωσή τους, λόγω έλλειψης ειδικοτήτων αλλά και λόγω των
χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών για τις προσλήψεις, η μη
αποτελεσματική λειτουργία του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, αλλά και
το μεγάλο διοικητικό φορτίο που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα στελέχη, λόγω
του μεγάλου όγκου αιτημάτων που δέχονται για παροχή επιδομάτων. Στη
λειτουργία των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, αποτελεσματικά λειτούργησε
η συνεργασία με άλλους φορείς αλλά και η στενή συνεργασία με τα Κέντρα
Κοινότητας σε θέματα παραπομπής από και προς τη Δομή. Ως παράγοντες που
λειτούργησαν ανασταλτικά καταγράφηκαν, το μεγάλο διοικητικό φορτίο λόγω της

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

Σελίδα | 19

αυξημένης προσέλευσης των ωφελούμενων κυρίως στη Δομή της Ρόδου, αλλά και
η έλλειψη βασικών ειδικοτήτων όπως στην περίπτωση της Νάξου, ένας
παράγοντας που λειτούργησε ανασταλτικά για την λειτουργία περισσότερων
Κοινωνικών Φαρμακείων στην Περιφέρεια. Στην λειτουργία των ΚΗΦΗ
αποτελεσματικά επέδρασαν, η ωριμότητα που υπήρχε από τους Δικαιούχους από
την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, η ικανοποιητική στελέχωσή τους αλλά
και η στενή συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας για την παραπομπή
ωφελούμενων στις δομές. Στα ΚΔΗΦ λειτούργησαν αποτελεσματικά οι
συνεργασίες που αναπτύχθηκαν με τους περισσότερους φορείς σύμφωνα με το
Σχέδιο Δικτύωσης, αλλά και η έκδοση προσκλήσεων εκδήλωσής ενδιαφέροντος για
τους ωφελούμενους μέσω ιδρυμάτων, Κέντρων Κοινότητας και άλλων φορέων.
Σχετικά με το κριτήριο της Αποδοτικότητας, ο Αξιολογητής κλήθηκε να
αξιολογήσει την έως 31/12/2019 Αποδοτικότητά των δομών, και να παρουσιάσει
κατά πόσον οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με τρόπο αποτελεσματικό σε σχέση με
το κόστος τους. Στο πλαίσιο του ίδιου κριτηρίου, ο Αξιολογητής κλήθηκε να
αποτιμήσει την διαφοροποίηση της έως 31/12/2019 αποδοτικότητας των
παρεμβάσεων σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό τους.
Ως προς το κριτήριο αυτό και το ερώτημα κατά πόσον οι Παρεμβάσεις
υλοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με το κόστος τους, ο
Αξιολογητής αφού υπολόγισε τόσο το προγραμματικό όσο και το πραγματικό
μοναδιαίο κόστος της κάθε Δομής, προέβη στη σύγκρισή τους, και κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των Κέντρων Κοινότητας και των Δομών
Παροχής Αγαθών λειτουργούν με απόκλιση από τα προκαθορισμένα κόστη.
Όπως καταγράφηκε, ρόλο καθοριστικού παράγοντα για τις αποκλίσεις αυτές
έπαιξε το γεγονός ότι ο σωρευτικός αριθμός ωφελούμενων στις πιο πολλές
περιπτώσεις Δομών υστερεί από την τιμή στόχο που τέθηκε κατά τον σχεδιασμό.
Η υστέρηση αυτή οφείλεται στην περίπτωση των Κέντρων Κοινότητας σε
ανασταλτικούς παράγοντες, με ενδεικτικούς τη μη διοργάνωση δράσεων
Δημοσιότητας για την ενίσχυση του ρόλου των Κέντρων Κοινότητας και την
ενημέρωση του κοινού, και τη δυσκολία πρόσβασης ωφελούμενων
απομακρυσμένων περιοχών στα κεντρικά σημεία που εδρεύουν οι δομές. Στις
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, ανασταλτικά στη μη ικανοποιητική
προσέλευση του πληθυσμού, λειτούργησε τόσο η ελλιπής στελέχωση και η
δυσκολία πρόσβασης στη δομή (Κοινωνικό Φαρμακείο Νάξου), όσο και η έλλειψη
χρόνου των στελεχών, λόγω φόρτου εργασίας, για διασύνδεση με την κοινότητα
(Συσσίτιο Ρόδου). Η πλειονότητα των ΚΗΦΗ καταγράφηκε να λειτουργεί με
οικονομικότερους όρους από τους προκαθορισμένους. Δεδομένου ότι το επίπεδο
των σωρευτικών τους δαπανών έως 31/12/2019 κινείται σε πολύ ικανοποιητικά
επίπεδα και ο σωρευτικός αριθμός ωφελούμενών έχει ξεπεράσει την τιμή στόχο,
δεν καταγράφηκαν σημαντικές αποκλίσεις του πραγματικού μοναδιαίου κόστους
της κάθε δομής από το προγραμματικό.
Αναφορικά με το κριτήριο της Προστιθέμενης Αξίας, ο Αξιολογητής κλήθηκε να
παρουσιάσει την προστιθέμενη αξία των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην
υφιστάμενη Εθνική Κοινωνική Πολιτική.
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Τα ευρήματα του Αξιολογητή ανά κατηγορία Δομής δείχνουν ότι τα Κέντρα
Κοινότητας παρά το γεγονός ότι δεν παρείχαν το σύνολο των υπηρεσιών τους
καθώς δεν ενεργοποιήθηκαν ισάξια και οι τρεις Πυλώνες Υπηρεσιών,
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού
συστήματος προώθησης της Εθνικής Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο θα επικουρεί
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, έχοντας την πρώτη επαφή με των
ωφελούμενο και, θα διασυνδέει τους δημότες με τις απαραίτητες για αυτούς Δομές
και υπηρεσίες άλλων φορέων. Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, μέσω της
προσφοράς και της διανομής βασικών αγαθών αλλά και μέσω της ικανοποίησης
των αναγκών διαβίωσης των ωφελούμενων, αποτέλεσαν σημαντικά εργαλεία για
την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, δίνοντας προστιθέμενη αξία στο σύνολο
του Κοινωνικού Δικτύου της Περιφέρειας. Τα ΚΗΦΗ από την πλευρά τους ως
ανοιχτές δομές φροντίδας ηλικιωμένων αλλά και αξιοπρεπούς διαβίωσής τους,
ενίσχυσαν σημαντικά την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
Αποκλεισμού στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Πολιτικής, αφού βοήθησαν στην
αποδέσμευση των φροντιστών των ηλικιωμένων και στην ένταξή τους στην αγορά
εργασίας. Τα ΚΔΗΦ με την παροχή φροντίδας και υποστήριξης σε άτομα με ειδικές
ανάγκες, βοήθησαν στην ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνική ζωή και
ενίσχυσαν την προσπάθεια για την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμβάλλοντας
με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των στόχων της Εθνικής Κοινωνικής Πολιτικής.
Όλα όσα καταγράφηκαν παραπάνω ανά κριτήριο Αξιολόγησης και Αξιολογικό
ερώτημα, βοήθησαν τον Αξιολογητή να προχωρήσει σε Προτάσεις που θα
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των Δομών μέχρι
την λήξη της τρέχουσας Προγραμματικής περιόδου, αλλά και θα βοηθήσουν
σημαντικά στον σχεδιασμό του Κοινωνικού Δικτύου της Περιφέρειας για την
επόμενη Περίοδο.
Σχετικά με τα Κέντρα Κοινότητας, για την καλύτερη διάδοση του ρόλου, της
αποστολής και της λειτουργίας τους προτείνεται η σύνδεση του Σχεδίου
Δημοσιότητας της κάθε Δομής με σύστημα ανατροφοδότησης και αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητάς του, η δημιουργία μηνυμάτων δημοσιότητας ανά ομάδα
στόχου, όπου κρίνεται απαραίτητο σε συνδυασμό με το κατάλληλο μέσο
δημοσιότητας, η τακτική ενημέρωση των ωφελούμενων μέσω αποστολής
μηνυμάτων, αλλά και η Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων κατά τα πρότυπα
των ομαδικών εργαστηρίων συμβουλευτικής για την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση
των ωφελούμενων.
Για την καλύτερη υποστήριξη των ωφελούμενων, προτείνεται η Αναβάθμιση
του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων
για θέματα όπως τα Προνοιακά Επιδόματα, το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα,
αλλά και θέματα που αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών των
Δομών έτσι να επιτευχθεί και η παροχή νέων (διευρυμένων) υπηρεσιών από τις
Δομές, οι οποίες προβλέπονται αλλά δεν έχουν παρασχεθεί ακόμα. Επιπλέον,
προτείνεται η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Κέντρα
Κοινότητας έτσι ώστε να προβλέπεται ο ανάλογος αριθμός στελεχών και
ειδικοτήτων σε κάθε Κέντρο Κοινότητας ανάλογα με τον πληθυσμό του Δήμου που
εξυπηρετεί.
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Αναφορικά με το Πληροφοριακό σύστημα, την επικοινωνία μεταξύ των δομών
και την ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχουν, προτείνεται η αναβάθμισή του
Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος και, η παραμετροποίηση του ώστε να εξάγει
στατιστικά στοιχεία, και κοινωνικούς δείκτες, η δημιουργία ενός ψηφιακού forum
για την δικτύωση όλων των Κέντρων Κοινότητας ως εργαλείου ανταλλαγής
εμπειριών και καλών πρακτικών σε σχέση με θέματα λειτουργίας των δομών, αλλά
και η Λειτουργία Γραμμής Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ως
βασικής υπηρεσίας των Κέντρων Κοινότητας.
Για την επίτευξη καλύτερης συνεργασίας των Κέντρων Κοινότητας με άλλους
φορείς προτείνεται η Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με τους φορείς
τοπικά ώστε να συγκεκριμενοποιείται η συνεργασία στην λογική της «Κοινωνικής
Σύμπραξης» με προσδιορισμένη κατανομή αρμοδιοτήτων και χρονισμό των
ενεργειών με σκοπό την αποφυγή του τοπικού ανταγωνισμού των δράσεων του
κάθε φορέα, αλλά και η Αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Κέντρα
Κοινότητας σχετικά με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν και τις Υπηρεσίες που
παρέχουν, έτσι ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη με τις υπηρεσίες και τις
αρμοδιότητες άλλων δομών συγχρηματοδοτούμενων ή μη που λειτουργούν στην
Περιφέρεια (Εκκλησία, ΟΑΕΔ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις).
Για τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, έως το τέλος της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδου προτείνεται να καλυφθούν οι όποιες ανάγκες υπάρχουν
ως προς τη στελέχωσή τους, ενώ θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη κατά
τον σχεδιασμό της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, οι ανάγκες που υπάρχουν
σχετικά με την παροχή βασικών αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης οι οποίες
λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της χώρας ολοένα και αυξάνονται. Ο
μεγάλός βαθμός ανταπόκρισης των ωφελούμενων στις Δομές αυτές καθώς και η
προστιθέμενη αξία που προσφέρει η λειτουργία τους στο σύνολο της Περιφέρειας,
θα πρέπει να αποτελέσουν έναυσμα για τον σχεδιασμό αντίστοιχων παρεμβάσεων
και σε άλλους Δήμους της Περιφέρειας.
Αναφορικά με τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), βασική
πρόταση βελτιστοποίησης των δομών, αποτελεί η παροχή καλύτερης
πληροφόρησης για τις υπηρεσίες και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Βελτιώσεις
σε υποδομές και εξοπλισμούς αναφέρονται, επίσης, ως παράγοντες που θα
επηρεάσουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δομών. Για την επίτευξη
καλύτερων αποτελεσμάτων αναφορικά με τη σύνδεση των Δικαστικών
Συμπαραστατών με την αγορά εργασίας θα πρέπει να υπάρχει λειτουργική
συνέργεια ανάμεσα στις Δομές και τις τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης ώστε οι
ενδιαφερόμενοι Δικαστικοί Συμπαραστάτες των ωφελούμενων, να μπορούν
(εφόσον το επιθυμούν) να ακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών
που θα στοχεύει τόσο στην ενδυνάμωσή τους ή/και βελτίωση των δεξιοτήτων
τους έως και την προώθησή τους στην απασχόληση.
Όσον αφορά τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρία, σημαντική ανάγκη που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον
σχεδιασμό του Κοινωνικού Δικτύου για την επόμενη Περίοδο είναι η ανάγκη
λειτουργικής συνέργειας ανάμεσα τα ΚΔΗΦ και τις τοπικές υπηρεσίες
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απασχόλησης, για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων αναφορικά με τη
σύνδεση των Δικαστικών Συμπαραστατών με την αγορά εργασίας.
Η ωριμότητα που υπάρχει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την
λειτουργία Δομών όπως τα ΚΗΦΗ και τα ΚΔΗΦ, η οποία μάλιστα αποτυπώνεται
και στα υψηλά ποσοστά απορρόφησης που σημειώνουν οι Δομές αυτές, είναι
χρήσιμο να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και από άλλους Δήμους της Περιφέρειας
ανάλογα με τις ανάγκες τους, για τον σχεδιασμό αντίστοιχων παρεμβάσεων τη
Νέα Προγραμματική Περίοδο.
Κλείνοντας, σχετικά με την βελτίωση του τρόπου καταγραφής των
ωφελούμενων όλων των Δομών, μέχρι την ενεργοποίηση του Ενιαίου
Πληροφοριακού Συστήματος για όλες τις Δομές, πέραν του παραμετροιημένου
αρχείου που έχει διαμορφωθεί από την ΕΥΣΕΚΤ και έχει αποσταλεί σε όλες τις
Δομές για την καταγραφή του αριθμού των επωφελούμενων ανά έτος, κρίνεται
σκόπιμο να υπάρξουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς τους Δικαιούχους των
Δομών αυτών, σχετικά με την ορθή καταγραφή και συγκέντρωση των στοιχείων
του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, έτσι ώστε να υπάρχει εγκυρότητα στα στοιχεία
αυτά και να είναι πλήρως αξιοποιήσιμα.

1 Εισαγωγή
1.1 Πλαίσιο και Στόχοι του Έργου
Η στήριξη της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών στο πλαίσιο του Θεματικού
Στόχου 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της καταπολέμησης της
φτώχειας και κάθε διάκρισης» στο πλαίσιο των ΠΕΠ 2014-2020, έχει αποτελέσει
ένα σημαντικό πυλώνα της άσκησης κοινωνικής πολιτικής στη χώρα κατά τα
πρόσφατα έτη. Επιπλέον, η λειτουργία των Κοινωνικών Δομών χαρακτηρίζεται
από υψηλό βαθμό αποκέντρωσης στη χρηματοδότηση και διαχείρισή τους ως
πράξεων των ΠΕΠ 2014-2020, μέσα από τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Αξιολόγηση εξυπηρετεί το γενικό στόχο των
αξιολογήσεων όπως προσδιορίζεται στο Άρθρο 54 του Καν. 1303/2013: «οι
Αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του
σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων, καθώς και για την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεών τους»,
ενώ παράλληλα θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την άσκηση της εθνικής
κοινωνικής πολιτικής, καθώς και την προετοιμασία για την επόμενη
Προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Οι ειδικότεροι στόχοι της Αξιολόγησης Λειτουργίας Κοινωνικών Δομών που
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου (ΕΠΝΑ) 2014-2020 είναι οι
ακόλουθοι:


Να διερευνηθεί πόσο αποδοτικές, ή μη είναι οι παρεμβάσεις ως προς τον
τρόπο χρήσης των πόρων
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Να αναλύσει αν επιτεύχθηκαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς και να
εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους αυτά επιτεύχθηκαν ή δεν
επιτεύχθηκαν
Να εκτιμήσει κατά πόσο έχουν προστιθέμενη αξία οι αξιολογούμενες
παρεμβάσεις
Να εντοπίσει τα σημεία του προγραμματισμού που ενδεχομένως
χρειάζονται αναπροσανατολισμό προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι
Να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση, ή
αναθεώρηση των παρεμβάσεων μέχρι τη λήξη της τρέχουσας ΠΠ
Να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων για εναλλακτικές παρεμβάσεις
Να καθοδηγήσει το σχεδιασμό παρεμβάσεων, ανάλογων με τις
αξιολογούμενες, στην ΠΠ 2021-2027.

Με βάση τους παραπάνω στόχους, ως Κοινωνικές Δομές στο πλαίσιο του
παρόντος εξετάζονται οι παρακάτω Κατηγορίες Δομών:






Κέντρα Κοινότητας5: Στο πλαίσιο του ΕΠΝΑ καταγράφονται δεκατρία (13)
Κέντρα Κοινότητας και δύο (2) Παραρτήματα Ρομά
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Στο πλαίσιο του ΕΠΝΑ καταγράφονται
τρείς (3) Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (μία δομή Συσσιτίου και δύο
Κοινωνικά Φαρμακεία)
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ): Στο πλαίσιο του ΕΠΝΑ
καταγράφονται πέντε (5) ΚΗΦΗ.
Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία
(ΚΔΗΦ): Στο πλαίσιο του ΕΠΝΑ καταγράφεται ένα (1) ΚΔΗΦ.

Μεθοδολογικά το έργο βασίζεται στη Οριζόντια Μεθοδολογία που ανέπτυξε η
ΕΥΣΕΚΤ για την Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών (Ιούλιος 2020),
και εξειδικεύτηκε περαιτέρω με βάση τις ανάγκες της Περιφέρειας, από τον
Αξιολογητή, στο 1ο Παραδοτέο της παρούσας Αξιολόγησης. Κατά την εξειδίκευση
της μεθοδολογίας λήφθηκαν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες
της Περιφέρειας. Η μεθοδολογία του έργου περιλαμβάνει τη μελέτη και
επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων. Τα πρωτογενή δεδομένα
αντλήθηκαν από έρευνες με ερωτηματολόγια και ομάδες εστιασμένης συζήτησης
σε:




Συντονιστές και Υπευθύνους των Κοινωνικών Δομών
Στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Νοτίου Αιγαίου, Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας και
Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου
Ωφελούμενους όλων των Κοινωνικών Δομών της Περιφέρειας

Τα δευτερογενή δεδομένα αφορούν την άντληση στοιχείων από κείμενα
στρατηγικής τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, από τις αποφάσεις
των ενταγμένων υπό αξιολόγηση πράξεων, από τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης,
σχετικά με την πορεία των πράξεων, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020, από οδηγούς εφαρμογής και λειτουργίας των δομών κ.α.

5

Κεντρικές Δομές, Παραρτήματα Ρομά,
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Τα παραπάνω πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα βοήθησαν τον Αξιολογητή να
απαντήσει στα αξιολογικά κριτήρια που αφορούν τα εξής:





Συνάφεια και Συνοχή
Αποτελεσματικότητα
Αποδοτικότητα
Προστιθέμενη Αξία
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1.2 Διάρθρωση της Έκθεσης
Η Παρούσα Τελική Έκθεση Αξιολόγησης που αποτελεί το Παραδοτέο 3 του έργου:
«Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της πορείας της λειτουργίας των
Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο, με βάση τα
αξιολογικά ερωτήματα που παρατίθενται στον Μεθοδολογικό Οδηγό
Αξιολόγησης6 περιλαμβάνει τις κάτωθι ενότητες:




Συνοπτική Παρουσίαση Αξιολογούμενων πηγών πληροφόρησης και
Βασικών ευρημάτων
Στην ενότητα αυτή ο Αξιολογητής παρουσιάζει συνοπτικά τις πρωτογενείς
και δευτερογενείς πηγές που αξιοποίησε στο πλαίσιο της αξιολόγησης,
καθώς και τα βασικά ευρήματα που προέκυψαν από την πρωτογενή και
δευτερογενή έρευνα
Αξιολόγηση της Συνάφειας και Συνοχής του Σχεδιασμού των
Αξιολογούμενων Παρεμβάσεων
Στην ενότητα αυτή ο Αξιολογητής με τη βοήθεια εργαλείων όπως οι μήτρες
συνάφειας, απαντά στα κριτήρια της Συνάφειας και της Συνοχής. Σχετικά με
το εν λόγω κριτήριο, παρουσιάζονται αναλυτικά οι στόχοι των Εθνικών και
Περιφερειακών Στρατηγικών που υπηρετούν οι παρεμβάσεις, καθώς και ο
βαθμός συνάφειας και συνοχής της λογικής των παρεμβάσεων, με την
βοήθεια των πρωτογενών και των δευτερογενών δεδομένων που συνέλεξε
ο Αξιολογητής. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κριτηρίου, άλλα
υποερωτήματα τα οποία κλήθηκε να απαντήσει ο Αξιολογητής είναι:
o Οι παρεμβάσεις, έτσι όπως σχεδιάσθηκαν, σχετίζονται με την Εθνική
Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ);
o Ποιους στόχους του υποδείγματος Ενεργητικής Ένταξης, Πυλώνες/
Επιχειρησιακούς Άξονες και Προτεραιότητες Πολιτικής και Μέτρα
της ΕΣΚΕ υπηρετούν;
o Πώς συνδέονται τα Κέντρα Κοινότητας με τους στόχους των
Εθνικών Στρατηγικών για τους Ρομά και την ένταξη των πολιτών
τρίτων χωρών, αλλά και με τους Πυλώνες του ΚΕΑ/ΕΕΕ;
o Οι παρεμβάσεις, έτσι όπως σχεδιάσθηκαν, πώς σχετίζονται με την
Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ);
o Ποιους στόχους και προτεραιότητες της ΠΕΣΚΕ υπηρετούν;
o Πώς συνδέονται τα Κέντρα Κοινότητας με τους στόχους της
Περιφερειακής Στρατηγικής για τους ΡΟΜΑ;
o Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων ήταν κατάλληλος να
αντιμετωπίσει τις ανάγκες που είχαν εντοπισθεί, ως προς τις ομάδες
στόχο των ωφελούμενων και τις απαιτούμενες – αναγκαίες
υπηρεσίες προς αυτούς;
o Ποιος είναι ο βαθμός εσωτερικής συνοχής και συνάφειας του
σχεδιασμού των αξιολογούμενων παρεμβάσεων με τις Επενδυτικές
Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ;

6

Οδηγός Αξιολόγησης Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, Ιούλιος
2020, ΕΥΣΕΚΤ
«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

Σελίδα | 26

Ποιος είναι ο βαθμός συμπληρωματικότητας - συνέργειας μεταξύ
των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;
Αξιολόγηση
της
Αποτελεσματικότητας
των
Αξιολογούμενων
Παρεμβάσεων
Στην ενότητα αυτή, ο Αξιολογητής αφού επεξεργάστηκε όλα τα απαραίτητα
στοιχεία της πορείας υλοποίησης των Πράξεων των Κοινωνικών Δομών,
επιχειρεί να απαντήσει σε όλα τα αξιολογικά ερωτήματα τα οποία έχουν να
κάνουν με την πρόοδο υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των
παρεμβάσεων, με τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ως
προς τις εκροές και τα αποτελέσματα, με την εκτίμηση του βαθμού
επίτευξης των στόχων του ΠΕΠ στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου,
με το αν υλοποιούνται οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις σύμφωνα με τον
αρχικό σχεδιασμό αναφορικά με τις κατηγορίες ωφελούμενων και τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, με την αξιολόγηση της καταλληλότητας, της
επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων και μηχανισμών
των αξιολογούμενων παρεμβάσεων αλλά και με τους παράγοντες που
ευνοούν ή εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων
παρεμβάσεων με βάση την έως τώρα πορεία υλοποίησής τους, αλλά και
σύμφωνα με τα πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα που συνέλεξε. Στο
πλαίσιο του συγκεκριμένου κριτηρίου, άλλα υποερωτήματα τα οποία
κλήθηκε να απαντήσει ο Αξιολογητής είναι:
o Ποιο είναι το ποσοστό απορρόφησης των αξιολογούμενων
πράξεων;
o Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ποσοστό απορρόφησης;
o Ποιος είναι ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ως
προς τις εκροές σε επίπεδο πράξης;
o Ποιος είναι ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ως
προς τις εκροές ανά Κατηγορία Δομής;
o Ποιος είναι ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε
επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας του ΠΕΠ;
o Ποιος είναι ο βαθμός συμβολής των εκροών των αξιολογούμενων
πράξεων στην αντίστοιχη στοχοθεσία του ΠΕΠ;
o Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που επηρέασαν το βαθμό επίτευξης των
δεικτών εκροών στις διαφορετικές Κατηγορίες Δομών;
o Ποιος είναι ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ως
προς τα αποτελέσματα σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας του
ΠΕΠ;
o Ποιος είναι ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων των
αξιολογούμενων πράξεων ανά Κατηγορία Δομής στην αντίστοιχη
στοχοθεσία του ΠΕΠ;
o Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που επηρέασαν το βαθμό επίτευξης των
δεικτών αποτελεσμάτων για κάθε Κατηγορία Δομής;
o Ποιος είναι ο εκτιμώμενος βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν
τεθεί ως προς τις εκροές σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας
του ΠΕΠ, στο τέλος της ΠΠ;
o
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Ποιος είναι ο εκτιμώμενος βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν
τεθεί ως προς τα αποτελέσματα σε επίπεδο Επενδυτικής
Προτεραιότητας του ΠΕΠ, στο τέλος της ΠΠ;
o Ωφελήθηκαν οι προβλεπόμενες ομάδες στόχος όπως είχε αρχικά
σχεδιαστεί ανά Κατηγορία Δομής;
o Παρέχονται οι προβλεπόμενες υπηρεσίες ανά Κατηγορία και Είδος
Δομής;
o Σε ποιο βαθμό καλύπτονται οι ανάγκες των ωφελούμενων από τις
υπηρεσίες που παρέχουν οι υφιστάμενες Δομές στην Περιφέρεια;
o Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη
λειτουργία των Δομών;
o Σε ποιες περιπτώσεις παρουσιάζονται ελλείψεις προσωπικού;
o Πώς αξιολογείται το είδος των δεδομένων/στοιχείων που τηρείται
στα συστήματα παρακολούθησης (Δικαιούχων, Περιφερειών και
ΗΔΙΚΑ);
o Πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα συστήματα παρακολούθησης
(Δικαιούχων, Περιφερειών και ΗΔΙΚΑ) και προς ποια κατεύθυνση
στην περίπτωση που συνεχιστεί η λειτουργία των αντίστοιχων
δομών;
o Πώς αξιολογούνται τα δεδομένα που τηρούνται στα Περιφερειακά
Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης (όπου υπάρχουν) για τις
αξιολογούμενες Δομές;
o Ποιοι παράγοντες επιδρούν θετικά στην αποτελεσματικότητα των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων;
o Ποιοι παράγοντες εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων και πως θα μπορούσαν να
αντιμετωπισθούν;
o Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών; ε ποιο
βαθμό προσεγγίστηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι όπως είχε
αρχικά σχεδιαστεί;
o Ποιος είναι ο βαθμός που εκτιμάται ότι εξυπηρετήθηκαν, οι ειδικές
ομάδες ωφελούμενων από τις επιμέρους Υπηρεσίες των Κοινωνικών
Δομών;
Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας των Αξιολογούμενων Παρεμβάσεων
Στην εν λόγω ενότητα ο Αξιολογητής αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που
έλαβε από την ΕΥΔ αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των
αξιολογούμενων Πράξεων αλλά και όλα τα δευτερογενή δεδομένα που είχε
στη διάθεσή του σε συνδυασμό με στοιχεία και πληροφορίες από τις
πρωτογενείς έρευνες, επιχειρεί να απαντήσει στα αξιολογικά ερωτήματα
που αφορούν την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων και κατά πόσον οι
παρεμβάσεις υλοποιούνται αποτελεσματικά σε σχέση με το κόστος, αλλά
και την διαφοροποίηση του μοναδιαίου κόστους / αποδοτικότητας των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό τους. Στο
πλαίσιο του συγκεκριμένου κριτηρίου, άλλα υποερωτήματα τα οποία
κλήθηκε να απαντήσει ο Αξιολογητής είναι:
o
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Ποια είναι η αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε
όρους κόστους ανά ωφελούμενο (σε επίπεδο Δομής);
o Ποια είναι η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων ανά Είδος Δομής και
κατηγορία μεγέθους;
o Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την
αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;
o Ποιο είναι το αρχικό μοναδιαίο κόστος (κόστος σχεδιασμού) των
παρεμβάσεων ανά ωφελούμενο (σε επίπεδο Δομής);
o Σε ποια Είδη Δομών παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις του
μοναδιαίου κόστους από το προγραμματικό και που οφείλονται
αυτές;
o Θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί καλύτερα αποτελέσματα με τους
ίδιους πόρους ή τα ίδια με λιγότερους;
Αξιολόγηση της Προστιθέμενης Αξίας των Αξιολογούμενων
Παρεμβάσεων
Στην ενότητα αυτή, ο Αξιολογητής επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα
σχετικά με την προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων και συγκεκριμένα να
καταγράψει ποια είναι η προστιθέμενη αξία των αξιολογούμενων
παρεμβάσεων στην υφιστάμενη εθνική κοινωνική πολιτική, ποιες αλλαγές /
βελτιώσεις επέφεραν οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις στις ομάδες στόχο
στις οποίες απευθύνονται, πόσο αποτελεσματικά λειτούργησε η δικτύωση
και η συνεργασία των δομών της Περιφέρειας με τα Κέντρα Κοινότητας και
την τοπική κοινότητα σε σχέση με ότι είχε αρχικά σχεδιαστεί και πόσο
λειτούργησαν οι παραπομπές των ωφελούμενων μεταξύ των Δομών και
ποια προβλήματα παρουσιάστηκαν. Προκειμένου ο Αξιολογητής να
απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα, αλλά και στα υποερωτήματα που
ακολουθούν αξιοποίησε όλα τα δεδομένα που συνέλεξε από τις
πρωτογενείς έρευνες σε ωφελούμενους και Συντονιστές των Δομών. Στο
πλαίσιο του συγκεκριμένου κριτηρίου, άλλα υποερωτήματα τα οποία
κλήθηκε να απαντήσει ο Αξιολογητής είναι:
o Ποιες αλλαγές / βελτιώσεις επέφεραν οι αξιολογούμενες
παρεμβάσεις στις ομάδες στόχο στις οποίες απευθύνονται;
o Πόσο αποτελεσματικά λειτούργησε η δικτύωση και η συνεργασία
των δομών της Περιφέρειας με τα Κέντρα Κοινότητας και την
τοπική κοινότητα σε σχέση με ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί;
o Πόσο λειτούργησαν οι παραπομπές των ωφελούμενων μεταξύ των
Δομών και ποια προβλήματα παρουσιάστηκαν;
o Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι Κοινωνικές Δομές στην πληροφόρηση
των ωφελούμενων σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και
κοινωνικής ένταξης;
o Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι Κοινωνικές Δομές στην πληροφόρηση
των ωφελούμενων σχετικά με τα μέτρα προστασίας από την
πανδημία (covid-19);
o Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η διασύνδεση με τους φορείς που
παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης, και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες;
o
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Σε ποιο βαθμό τα Κέντρα Κοινότητας συνέβαλαν να αναζητήσουν
απασχόληση άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων;
o Σε ποιο βαθμό συνέβαλλαν τα Κέντρα Κοινότητας στην εξασφάλιση
θέσεων απασχόλησης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες;
o Σε ποιο βαθμό εκτιμάται ότι αναβαθμίστηκε η ζωή των
ωφελούμενων και των οικογενειών τους από την λειτουργία των
Κοινωνικών Δομών;
Παρουσίαση βασικών συμπερασμάτων και προτάσεων για την
βελτίωση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας των
αντίστοιχων μελλοντικών παρεμβάσεων
Στην εν λόγω ενότητα ο Αξιολογητής, παραθέτει τα συμπεράσματα και τις
προτάσεις του σχετικά με την βελτίωση της Αποτελεσματικότητας και της
Αποδοτικότητας παρεμβάσεων που θα σχεδιαστούν στο μέλλον.
Βιβλιογραφία
Στην ενότητα της Βιβλιογραφίας ο Αξιολογητής παρουσιάζει αναλυτικά
όλες τις βιβλιογραφικές πηγές που αξιοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της
παρούσας έκθεσης.
Παράρτημα
Στο Παράρτημα του παρόντος ο Αξιολογητής έχει συμπεριλάβει όλες τις
βασικές επεξεργασίες πινάκων στις οποίες προχώρησε κατά την εκπόνηση
του Παραδοτέου, ενώ σε εξωτερικό Παράρτημα, παρουσιάζει την ανάλυση
των ερευνών πεδίου που διεξήχθησαν στους ωφελούμενους του
Κοινωνικού Δικτύου της Περιφέρειας.
o
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2 Συνοπτική Παρουσίαση
πληροφόρησης

Αξιοποιούμενων

πηγών

2.1 Παρουσίαση των πηγών άντλησης δευτερογενών δεδομένων και
των βασικών στοιχείων – ευρημάτων
Ο Αξιολογητής προκειμένου να συνθέσει την παρούσα Έκθεση και να δώσει σαφείς
απαντήσεις στα αξιολογικά ερωτήματα ανά κριτήριο, αξιοποίησε δευτερογενή
δεδομένα.
Οι δευτερογενείς πηγές που αξιοποιήθηκαν προκειμένου ο Αξιολογητής να
απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα και υποερωτήματα των Αξιολογικών Κριτηρίων,
είναι οι κάτωθι:




















Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) –
(2018)
Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Εθνική Στρατηγική για τους Ρομά (2011)
Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ρομά
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Ex ante αξιολόγηση ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Αξιολόγηση της πορείας της εφαρμογής του ΕΠ «Νοτίου Αιγαίου 20142020»
Ετήσια Έκθεση ΕΠ Νοτίου Αιγαίου για το 2019
Έγγραφα Εξειδίκευσης του ΠΕΠ
Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
Προσκλήσεις της ΕΥΔ για την υποβολή προτάσεων ένταξης Πράξεων
Κοινωνικών Δομών
Στοιχεία ΟΠΣ για την Πορεία Υλοποίησης των πράξεων έως 31/12/2019
Στοιχεία Ωφελουμένων από Σύστημα ΗΔΙΚΑ και από Συστήματα Δικαιούχων
Έκθεση λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας για το 2018
Οδηγός εφαρμογής και λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών
Προϋποθέσεις ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
Οδηγός Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας
Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας, ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016, ΦΕΚ 854, Τεύχος β’,
30.3.2016 και τροποποίηση αυτού

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

Σελίδα | 31

2.1.1 Βασικά Στοιχεία – Ευρήματα από την Δευτερογενή έρευνα
Κατόπιν μελέτης των παραπάνω στοιχείων και σχετικά με τα Κριτήρια της
Συνάφειας & τη Συνοχής Αποτελεσματικότητας, Αποδοτικότητας και
Προστιθέμενης Αξίας τα βασικά ευρήματα του Αξιολογητή αφορούν τα κάτωθι:
Α. Συνάφεια και Συνοχή
 Οι Κοινωνικές Δομές, αποτελούν συνισταμένη εθνικών στρατηγικών όπως
η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, η Εθνική Στρατηγική για τους
Ρομά, η Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο των επιμέρους ομάδων στόχου
(άτομα σε συνθήκες φτώχειας, μετανάστες, Ρομά, κάτοικοι μικρών νησιών
κ.λπ.), όσο και των ειδικών περιφερειακών και τοπικών συνθηκών
(πολυνησιωτικότητα, κυριαρχία του τουρισμού στην παραγωγική
διάρθρωση της Περιφέρειας). Επιπλέον, παρουσιάζουν υψηλό βαθμό
συνάφειας με την Περιφερειακή Στρατηγική. Είναι αξιοσημείωτος ο κρίσιμος
ρόλος που καλούνται να υποστηρίξουν τα Κέντρα Κοινότητας για την
κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση καθώς αναδεικνύονται ως η «καρδιά»
του συστήματος κοινωνικής ένταξης, ειδικά στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και της
εποχιακής απασχόλησης.
Β. Αποτελεσματικότητα
 Η συνολική απορρόφηση των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε επίπεδο
Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται στο 2,92%7, ενώ το ποσοστό
απορρόφησης στο σύνολο των υπό αξιολόγηση πράξεων, με βάση τις
δαπάνες μέχρι 31/12/2019 ανέρχεται στο 84,80%8. Το ποσοστό
απορρόφησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ανέρχεται στο
9,37%. Τα ποσοστά απορρόφησης σε επίπεδο Πράξεων κυμαίνονται από
60,70% έως 107,59%. Το χαμηλότερο ποσοστό απορρόφησης,
παρουσιάζουν τα Κέντρα Κοινότητας ενώ το υψηλότερο ποσοστό
απορρόφησης παρουσιάζουν τα
Κέντρα Ημερήσιάς Φροντίδας
Ηλικιωμένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η διαφοροποίηση ως προς την
απορρόφηση σχετίζεται με το γεγονός ότι τα ΚΔΗΦ λειτουργούσαν στην
Περιφέρεια από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ενώ τα Κέντρα
Κοινότητας αποτέλεσαν νέες παρεμβάσεις που λόγω της έλλειψης στην
Περιφέρεια των εξειδικευμένων ειδικοτήτων που απαιτούνταν για την
στελέχωσή τους καθυστέρησε να ξεκινήσει η υλοποίησή τους.
 Σε επίπεδο Κατηγορίας Δομής, ο δείκτης που αφορά τον αριθμό των
υποστηριζόμενων δομών (05502) έχει επιτευχθεί κατά 100% σε όλες τις
κατηγορίες Δομής, δεδομένου ότι υλοποιήθηκε ο αριθμός των δομών που
είχαν σχεδιαστεί. Στα Κέντρα Κοινότητας, ο δείκτης που αφορά τον
αριθμό επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (05503) έχει
επιτευχθεί κατά 80% και δύναται να καλυφθεί ή/και υπερκαλυφθεί έως το
7

Σημειώνεται ότι το ποσοστό που δεσμεύουν οι Αξιολογούμενες Πράξεις στο σύνολο του ΕΠ ισούται με 7,74%
Δείκτης απορρόφησης στο σύνολο αξιολογούμενων: Σύνολο πιστοποιημένων Δαπανών έως 31/12/2019/ π/υ
αξιολογούμενων Πράξεων από την ημερομηνία έναρξής τους έως 31/12/2019
8

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

Σελίδα | 32

τέλος της προγραμματικής περιόδου λόγω της αναμενόμενα αυξημένης
ζήτησης των υπηρεσιών των Δομών από τις ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού. Ο ίδιος δείκτης στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών και
συγκεκριμένα στην Δομή που λειτουργεί στη Ρόδο (Κοινωνικό Φαρμακείο,
Συσσίτιο) έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 99,67%, ενώ στη Δομή της Νάξου
(Κοινωνικό Φαρμακείο), έχει επιτευχθεί κατά 38%. Στα ΚΗΦΗ και στα
ΚΔΗΦ ο δείκτης έχει υπερκαλυφθεί δεδομένης και της δυναμικότητας των
Δομών. Όσον αφορά τον δείκτη αποτελέσματος που αφορά τον αριθμό
των δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (05504)
στα Κέντρα Κοινότητας ικανοποιείται κατά 20% καθώς μόνο τρεις (3)
δομές δήλωσαν διευρυμένες υπηρεσίες και στους τρεις πυλώνες υπηρεσιών
των Κέντρων Κοινότητας, ενώ στις υπόλοιπες Κατηγορίες Δομών
δεδομένου ότι δεν πληρούν μέχρι στιγμής το κριτήριο της λειτουργίας του
Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, ο δείκτης αυτός είναι μηδενικός.
Γ. Αποδοτικότητα






Με βάση τον υπολογισμό του δείκτη αποδοτικότητας της κάθε Δομής
(πραγματικό μοναδιάιο κόστος), αλλά και τη σύγκριση αυτού με το
προγραμματικό
μοναδιαίο κόστος της κάθε Δομής, ο Αξιολογητής
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των Δομών των Κέντρων
Κοινότητας και των Δομών Παροχή Βασικών Αγαθών λειτουργούν με
αποκλίσεις από τα μοναδιαία κόστη ανά ωφελούμενο που είχαν
προϋπολογιστεί κατά τον σχεδιασμό τους.
Στην περίπτωση των Κέντρων Κοινότητας, οι αποκλίσεις προκύπτουν από
την απόκλιση που φαίνεται να έχει ο σωρευτικός αριθμός ωφελούμενων
ανά δομή σε σχέση με την τιμή στόχο που είχε τεθεί κατά τον σχεδιασμό.
Συγκεκριμένα καταγράφηκαν παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να
λειτουργούν ανασταλτικά στην προσέλευση των ωφελούμενων στις δομές,
επηρεάζοντας αρνητικά τον σωρευτικό αριθμό ωφελούμενων της κάθε
δομής έως τις 31/12/2019 και συνακόλουθα το πραγματικό μοναδιαίο
κόστος της. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες που δεν ευνόησαν την
προσέλευση των ωφελούμενων στα Κέντρα Κοινότητα δημιουργώντας
απόκλιση του σωρευτικού αριθμού ωφελούμενων από την τιμή στόχο και
συνακόλουθα του πραγματικού μοναδιάιου κόστους της κάθε δομής από
το προγραμματικό, σχετίζονται με την μη διοργάνωση δράσεων
δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης σε κάποιες από τις Δομές, με την μη
λειτουργία Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Δήμους που θα μπορούσαν να
κατευθύνουν και να ενισχύσουν τον ρόλο και την λειτουργία των Δομών,
την αδυναμία πρόσβασης ωφελούμενων απομακρυσμένων περιοχών στα
κεντρικά σημεία, αλλά και την απουσία άλλων συγχρηματοδοτούμενων ή
μη δομών σε κάποια από τα νησιά που, θα ευνοούσαν με την παρουσία
τους την παραπομπή των ωφελούμενων στα Κέντρα Κοινότητας και την
ενίσχυση του ρόλου τους.
Στην περίπτωση των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, όπου οι δύο από
τις τρείς Δομές λειτουργούν με απόκλιση από τα προκαθορισμένα κόστη,
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άξια αναφοράς είναι η περίπτωση του Κοινωνικού Φαρμακείου Νάξου,
όπου η απόκλιση αυτή προκύπτει τόσο από την απουσία της υποχρεωτικής
ειδικότητας του φαρμακοποιού που με τη σειρά της επηρεάζει αρνητικά την
προσέλευση του ωφελούμενου πληθυσμού σε αυτή, όσο και από την
δυσκολία πρόσβασης των ωφελουμένων των μικρών νησιών, που ανήκουν
στην εμβέλειά της, στη δομή.
Η πλειονότητα των ΚΗΦΗ καταγράφηκε να λειτουργεί με
οικονομικότερους όρους από τους προκαθορισμένους. Δεδομένου ότι το
επίπεδο των σωρευτικών τους δαπανών έως 31/12/2019 κινείται σε πολύ
ικανοποιητικά επίπεδα και ο σωρευτικός αριθμός ωφελούμενών έχει
ξεπεράσει την τιμή στόχο.

Δ. Προστιθέμενη Αξία








Τα Κέντρα Κοινότητας αν και δεν παρείχαν το σύνολο των υπηρεσιών
τους καθώς δεν ενεργοποιήθηκαν ισάξια και οι τρεις Πυλώνες Υπηρεσιών,
ως νέες παρεμβάσεις, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
ενός αποτελεσματικού συστήματος προώθησης της Εθνικής Κοινωνικής
Πολιτικής, το οποίο θα επικουρεί τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων,
έχοντας την πρώτη επαφή με των ωφελούμενο και, θα διασυνδέει τους
δημότες με τις απαραίτητες για αυτούς Δομές και υπηρεσίες άλλων
φορέων. Οι δομές αυτές παρείχαν, μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού
τους, υπηρεσίες, στις ευάλωτες ομάδες, ακόμη και σε Δήμους που δεν
υπήρχαν μέχρι πρόσφατα κοινωνικές υπηρεσίες, ενισχύοντας σημαντικά
την τοπική κοινωνική πολιτική.
Στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, τόσο η Δομή του Συσσιτίου όσο
και τα Κοινωνικά Φαρμακεία αποτελούν βασικά εργαλεία για την
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, εξυπηρετώντας τους δικαιούχους
τους είτε μέσω της παροχής αγαθών και μερίδων φαγητού είτε μέσω της
παροχής φαρμάκων και παρα- φαρμακευτικών προϊόντων συμβάλλουν
προσθετικά στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη.
Τα ΚΗΦΗ ενίσχυσαν και την τρέχουσα περίοδο το Κοινωνικό προφίλ της
Περιφέρειας, αφού βοήθησαν στη βελτίωση της καθημερινότητας ομάδων
πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, ενώ συνέβαλαν άμεσα στη βελτίωση της
καθημερινότητας των δικαστικών τους συμπαραστατών αφού τους
έδωσαν τη δυνατότητα να απελευθερωθούν από την φροντίδα των
ηλικιωμένων και να κάνουν σημαντικά βήματα για την ένταξη τους στην
αγορά εργασίας, βοηθώντας στην καταπολέμηση της φτώχειας και του
Κοινωνικού αποκλεισμού.
Τα ΚΔΗΦ με την παροχή φροντίδας και υποστήριξης σε άτομα με ειδικές
ανάγκες, ωθούν την ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνική ζωή και
ενισχύουν την προσπάθεια για την καταπολέμηση των διακρίσεων,
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των στόχων της Εθνικής
Κοινωνικής Πολιτικής.
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2.2 Παρουσίαση των Πρωτογενών Ερευνών που διενεργήθηκαν και
των βασικών ευρημάτων τους
Στην υποενότητα αυτή γίνεται συνοπτική παρουσίαση των πρωτογενών ερευνών
που διενεργήθηκαν, καθώς και αναφορά σε κάποια από τα βασικά ευρήματα.
Οι πρωτογενείς έρευνες που διενεργήθηκαν αφορούσαν έρευνες
ερωτηματολόγια και με ομάδες εστιασμένης συζήτησης (Focus Group)9.

με

Οι έρευνες που διενεργήθηκαν με ερωτηματολόγια έγιναν:
 σε Συντονιστές Κέντρων Κοινότητας και Παραρτημάτων: Η έρευνα διεξήχθη
στους συντονιστές των δεκατριών (13) Κέντρων Κοινότητας της
Περιφέρειας, καθώς και στους Συντονιστές των δύο (2) Παραρτημάτων
Ρομά
 σε Συντονιστές Δομών Σίτισης και Βασικών Αγαθών: Η έρευνα διεξήχθη στο
Συντονιστή της Δομής Σίτισης που εδρεύει στη Ρόδο.
 σε Συντονιστές Κοινωνικών Φαρμακείων: Η έρευνα διενεργήθηκε στους
Συντονιστές των δύο (2) Κοινωνικών Φαρμακείων της Περιφέρειας που
εδρεύουν στη Νάξο και στη Ρόδο.
 σε Υπευθύνους Δομών ΚΗΦΗ: Η έρευνα διενεργήθηκε στους Υπευθύνους
των πέντε (5) δομών ΚΗΦΗ που εδρεύουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 σε Υπευθύνους Έργων ΚΔΗΦ: Η έρευνα διενεργήθηκε στον Υπεύθυνο έργου
ΚΔΗΦ που εδρεύει στη Ρόδο.
 σε Ωφελούμενους των Κέντρων Κοινότητας και των Παραρτημάτων τους
 σε Ωφελούμενους των Κοινωνικών Φαρμακείων
 σε Ωφελούμενους του Συσσιτίου
 σε Ωφελούμενους και δικαστικούς συμπαραστάτες των ΚΗΦΗ
 σε Ωφελούμενους και δικαστικούς συμπαραστάτες των ΚΔΗΦ
Οι έρευνες που διενεργήθηκαν μέσω Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης αφορούσαν:
 Μία (1) Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης με Συντονιστές των Κέντρων
Κοινότητας. Στην εν λόγω Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης συμμετείχαν
Συντονιστές από έντεκα (11) Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας
 Μία (1) Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης με Στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Νοτίου
Αιγαίου. Στην εν λόγω Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης συμμετείχαν στελέχη
από των Μονάδων Α και Β της ΕΥΔ ΕΠ Νοτίου Αιγαίου.
 Μία (1) Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης με στελέχη των Διευθύνσεων
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αλλά και του
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου.
Στις Υποενότητες που ακολουθούν γίνεται αναφορά στα βασικά ευρήματα των
πρωτογενών ερευνών που διενέργησε ο Αξιολογητής τόσο στους συντονιστές,
τους Υπευθύνους Δομών, τα Στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΝΑ, τη Διεύθυνση Κοινωνικής
Έρευνας και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, όσο και
στους ωφελούμενους των Δομών του Κοινωνικού Δικτύου της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια και τα ερωτήματα για τα focus groups που συμπεριλαμβάνονταν
στις προδιαγραφές του έργου και τα οποία εφάρμοσε ο Αξιολογητής
9
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2.2.1 Βασικά Στοιχεία - Ευρήματα από την Πρωτογενή Έρευνα
Ευρήματα από τις έρευνες πεδίου σε Συντονιστές – Υπευθύνους Δομών, Στελέχη της
ΕΥΔ, Διεύθυνση Κοινωνική Μέριμνας και Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής
Ένταξης
Στην εν λόγω Υποενότητα ο Αξιολογητής παρουσιάζει συνοπτικά τα
συμπεράσματα των πρωτογενών ερευνών στους Συντονιστές και τους Υπευθύνους
των Δομών, στα Στελέχη των Μονάδων Α και Β1 της ΕΥΔ ΕΠ ΝΑ, αλλά και της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου, ανά
κατηγορία Δομής:
Κέντρα Κοινότητας
 Στελέχωση: Καταγράφηκε σχετικά ικανοποιητική στελέχωση των Κέντρων
Κοινότητας, με μόνη βασική έλλειψη αυτή του διαμεσολαβητή Ρομά στο
παράρτημα Ρομά της Κω.
 Ωφελούμενος Πληθυσμός: Ο ωφελούμενος πληθυσμός που εξυπηρετείται
από τις Δομές είναι μεγαλύτερος του αρχικά προβλεπόμενου εξαιτίας της
αυξημένης ανάγκης του πληθυσμού, κυρίως για θέματα Προνοιακών
επιδομάτων αλλά και ένταξης σε προγράμματα. Η πλειοψηφία των
μεταναστών ωφελούμενων, προσέρχονται στα Κέντρα Κοινότητας
προκειμένου να πληροφορηθούν σχετικά με προγράμματα πρόνοιας και
κοινωνικής ένταξης, ενώ οι περισσότεροι Ρομά προσέρχονται στα σχετικά
Παραρτήματα για αιτήματα σχετικά με: την προώθηση σε συμβουλευτική
και κατάρτιση, την Βοήθεια/συνηγορία στη ρύθμιση Προνοιακών και άλλων
αιτημάτων.
 Επιμόρφωση Στελεχών: Διαπιστώθηκαν ανάγκες για επιμόρφωση των
στελεχών κυρίως σε θέματα σχετικά με τα Προνοιακά επιδόματα και το
Γεωπληροφοριακό σύστημα10, ενώ σημειώνεται ότι στο 50% των δομών
έχει επιμορφωθεί το σύνολο των στελεχών, σε πέντε από τις δομές έχει
επιμορφωθεί το 50% των στελεχών και πάνω, και σε μία μόνο δομή έχει
επιμορφωθεί μόνο το 20% των στελεχών. Παρά τα παραπάνω στοιχεία
υπάρχουν ακόμα ανάγκες επιμόρφωσης οι οποίες θα χρειαστεί να
καλυφθούν.
 Συνεργασίες με άλλους φορείς: Η συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες
του Δήμου κρίθηκε πολύ καλή, ενώ διαπιστώθηκε η ανάγκη μεγαλύτερης
συνεργασίας με φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΕΚΑ). Η
πλειοψηφία των Κέντρων Κοινότητας έχει διοργανώσει δράσεις
δημοσιότητας, υπάρχει πολύ συχνή ουσιαστική συνεργασία με Κέντρα
Κοινότητας άλλων περιοχών της Περιφέρειας, ενώ υπάρχει πολύ καλή
συνεργασία με φορείς όπως, Δομές ψυχικής υγείας, Φορείς δια βίου
μάθησης και νέας γενιάς, Κοινωνικές Συμπράξεις του Προγράμματος ΤΕΒΑ,
Συλλογικοί Φορείς ΑμεΑ, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών.

10

Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΕΚΥ (σύστημα ΗΔΙΚΑ)
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Διευρυμένες Υπηρεσίες11: Ως διευρυμένες υπηρεσίες των Κέντρων
Κοινότητας, καταγράφηκαν υπηρεσίες όπως η Συνεργασία και παραπομπή
σε υπηρεσίες απασχόλησης, η Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας, η
Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας,
η ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης
παιδιών, τα Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για
νέους, οι Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική
ένταξη, και η Συγκέντρωση και Διανομή βασικών αγαθών12.
Μέτρα κατά την περίοδο Πανδημίας: Μέτρα που λήφθηκαν για την
εξυπηρέτηση των ωφελούμενων κατά την πρώτη Φάση εξάπλωσης της
Πανδημίας, αφορούσαν την Υποδοχή των αιτήσεων των ωφελούμενων με
απλά ηλεκτρονικά μέσα, την εξυπηρέτηση των ανήμπορων ωφελούμενών
σε συνεργασία με το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, αλλά και την
αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων (Skype) για την ψυχοκοινωνική στήριξη.
Ειδικά μέτρα για την εξυπηρέτηση ωφελούμενων: Μέτρα που
καταγράφηκαν
για
την
εξυπηρέτηση
των
ωφελούμενων
σε
απομακρυσμένες περιοχές αφορούν είτε τη μετακίνηση των Κοινωνικών
λειτουργών σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης του
ωφελούμενου σε συνεργασία με την εκάστοτε Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου για την παροχή οχήματος και την κάτοικόν επίσκεψη στους
ωφελούμενους, είτε τη συνεργασία με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».
Ενεργοποίηση Ομάδων Υπηρεσιών (Πυλώνων): Οι Ομάδες – Κατηγορίες
Υπηρεσιών στις οποίες αφιερώνεται ο περισσότερος χρόνος από τα στελέχη
είναι στην πλειοψηφία των Κέντρων Κοινότητας, ο Πυλώνας Α: Υποδοχή –
Ενημέρωση – Υποστήριξη των Πολιτών και ο Πυλώνας Γ: Παροχή
Υπηρεσιών για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη διασφάλιση της
Κοινωνικής Ένταξης των ωφελούμενών, ενώ σχετικά με τα δύο
Παραρτήματα Ρομά, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων τα
στελέχη αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους στον Πυλώνας Α που
αφορά την Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των Πολιτών.
Σχεδιασμός Παρεμβάσεων: Σχετικά με την καταλληλόλητα του
σχεδιασμού των Δομών για την αντιμετώπιση των αναγκών των ομάδων
στόχου, σημειώνεται ότι όπως καταγράφηκε, διαπιστώθηκαν προβλήματα
κατά την εφαρμογή, καθώς αρκετοί Δήμοι δεν ήταν προετοιμασμένοι για
την παρέμβαση, ενώ υπήρχε απουσία προϋπάρχουσας Κοινωνικής
υπηρεσίας σε κάποιους από τους Δήμους, αλλά και πλήρης απουσία
κοινωνικών λειτουργών σε κάποιες από αυτές.
Δίκτυο Εθελοντών: Σχετικά με το δίκτυο των εθελοντών σημειώνεται ότι
ενεργοποιήθηκε και αξιοποιήθηκε στα περισσότερα Κέντρα Κοινότητας
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Οι εν λόγω Υπηρεσίες παρουσιάζονται αναλυτικά ανά Κέντρο Κοινότητας και Πυλώνα Υπηρεσιών σε επόμενη
ενότητα, για την αιτιολόγηση της τιμής που λαμβάνει ο δείκτης 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για την κάθε Δομή.
12

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός πως κατά την περίοδο του σχεδιασμού του δικτύου κοινωνικών δομών δόθηκε η δυνατότητα
στους δήμους είτε να προκηρύξουν τη δημιουργία Κοινωνικών Παντοπωλείων, είτε να δώσουν τη δυνατότητα διευρυμένων
υπηρεσιών στα Κέντρα Κοινότητας τους για την συγκέντρωσης και διανομή βασικών αγαθών. Στην περίπτωση αυτή, τρείς από
τους δήμους επέλεξαν να διευρύνουν τις υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητάς τους, προκειμένου αυτά να παρέχουν τη
δυνατότητα της συγκέντρωσής και διανομής τροφίμων.
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κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ιδιαίτερα την περίοδο της έξαρσης της
πανδημίας.
Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα: Εντοπίστηκαν προβλήματα στην
πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ κυρίως σε ό,τι αφορά την πληρότητα της
αποτύπωσης των στοιχείων των ωφελούμενων. Η ανεπάρκεια αυτή είχε ως
αποτέλεσμα την αποσπασματική χρήση του, και σε κάποιες από τις
περιπτώσεις την συμπλήρωσή και την αντικατάσταση του από εσωτερικά
συστήματα, βασισμένα σε εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (Access,
Excel). Σημαντική συνέπεια της δυσλειτουργίας του συστήματος ήταν η μη
καταχώρηση όλων των ωφελούμενων που εξυπηρετούνταν καθημερινά
από τις Δομές.
Άλλα προβλήματα και ελλείψεις: Καταγράφηκε ότι στην πλειοψηφία των
Κέντρων Κοινότητας θα πρέπει να διασαφηνιστεί η σχέση τους με το ΤΕΒΑ
προκειμένου να μην υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, ενώ
καταγράφηκαν ελλείψεις σε εξοπλισμό παιδαγωγικών ή άλλων
δραστηριοτήτων στο 50% των Δομών, οι οποίες σχετίζονται με την μη
ενεργοποίηση του Πυλώνα Υπηρεσιών Γ στις δομές αυτές13.

Κοινωνικά Φαρμακεία (Δομές Βασικών Αγαθών)












Στελέχωση: Η μόνη βασική έλλειψη που καταγράφηκε αφορά την έλλειψη
φαρμακοποιού στη Δομή της Νάξου η οποία καλύπτεται περιστασιακά με
την παρουσία εθελοντών. Αξίζει να αναφερθεί ότι λόγω έλλειψης
εξειδικευμένων στελεχών στην Περιφέρεια, οι υπόλοιπες τρείς δομές
Κοινωνικών Φαρμακείων που είχε προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό να
λειτουργήσουν, δεν λειτούργησαν.
Άσκηση Καθηκόντων στελεχών: Ως σημαντικότερα προβλήματα ως προς
την άσκηση των καθηκόντων του Συντονιστή αποτελούν το μεγάλο
διοικητικό φορτίο, και η έλλειψη χρόνου για ποιοτικές υπηρεσίες
συντονισμού.
Προμήθεια Φαρμάκων: Σχετικά με τις πηγές προμήθειας των φαρμάκων
και λοιπού υλικού που διανέμονται στους ωφελούμενους, ως τέτοιες
καταγράφηκαν η προμήθεια από την κινητοποίηση συλλογικών φορέων
και από κινητοποίηση πολιτών.
Ωφελούμενος Πληθυσμός: Καταγράφηκε αρνητική απόκλιση του
εξυπηρετούμενου πληθυσμού, στη Δομή της Νάξου λόγω περιορισμένης
προσβασιμότητας των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών, ενώ
στην περίπτωση της Ρόδου η προσέλευση είναι πολύ μεγαλύτερη.
Υλοποίηση Οικονομικού Αντικειμένου: Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν
καθυστερήσεις στην υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου στη μια από
τις δύο δομές, λόγω χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Μέτρα και προβλήματα κατά την περίοδο Πανδημίας: Τα μέτρα που
καταγράφηκαν ενδεικτικά αφορούν τον προγραμματισμό ραντεβού
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Με τον συγκεκριμένο Πυλώνα Υπηρεσιών όπως καταγράφηκε στη σχετική ερώτηση της έρευνας πεδίου στους
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χορήγησης
φαρμάκων,
αλλά
και
υγειονομικού
υλικού
και
παραφαρμακευτικών προϊόντων. Σχετικά με προβλήματα που προέκυψαν
καταγράφηκε η μείωση δωρεών φαρμάκων, η μείωση της παροχής
φαρμάκων στους ωφελούμενους λόγω της δυσκολίας προσέλευσης στις
δομές και η αύξηση των αιτημάτων στήριξης.
Συσσίτιο (Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών)








Στελέχωση: Η Στελέχωση της Δομής είναι ικανοποιητική με μόνη βασική
έλλειψη αυτή της ειδικότητας του Βοηθού μάγειρα, η πρόσληψη τους
οποίου
λόγω
χρονοβόρων
γραφειοκρατικών
διαδικασιών
έχει
καθυστερήσει.
Ωφελούμενος Πληθυσμός: Ο ωφελούμενος πληθυσμός ξεπερνά των
προσχεδιασμένο γεγονός που οφείλεται σε παράγοντες όπως η αύξηση
επιπέδου φτώχειας – ανεργίας, η ενημέρωση και κινητοποίηση του κοινού,
αλλά και η εξάπλωση της πανδημίας.
Επιπτώσεις Πανδημίας στη λειτουργία της Δομής: Ως σημαντικές
επιπτώσεις της εξάπλωσης της πανδημίας στη λειτουργία της δομής
ενδεικτικά καταγράφηκαν η αύξηση αιτημάτων στήριξης και δωρεών σε
άπορες οικογένειες.
Προβλήματα κατά την άσκηση καθηκόντων: Καταγράφηκαν η έλλειψη
χρόνου για ποιοτικές υπηρεσίες συντονισμού και προσέλκυσης χορηγιών,
εθελοντών και διασύνδεσης με την κοινότητα, το μεγάλο διοικητικό φορτίο,
καθώς και η μη δυνατότητα πραγματοποίησης δράσεων λόγω Covid-19.

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)






Στελέχωση: Καταγράφηκε πλήρης στελέχωση σε όλες τις δομές με εξαίρεση
μία δομή που απουσιάζει η ειδικότητα του Νοσηλευτή λόγω των
χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών του ΑΣΕΠ που απαιτούνται για
την πρόσληψή του.
Υλοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου – Προβλήματα:
Προβλήματα που καταγράφηκαν σε τέσσερεις από τις πέντε δομές
αφορούν την Λειτουργικότητα χώρου, την έλλειψη μέσου μετακίνησης, την
κάλυψη μεγάλης γεωγραφικής περιοχής (ΚΗΦΗ Νάξου), τις καθυστερήσεις
στη υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων
Ρόδου), και την απουσία συντήρησης κτιριακής εγκατάστασης, αλλά και
ανάγκες για αγορά εξοπλισμού (ΚΗΦΗ Ρόδου).
Συνεργασία με άλλους Φορείς: Σχετικά με τους φορείς με τους οποίους
υπάρχει συχνότερη συνεργασία με τις δομές αυτοί είναι: Κοινωνικές
Υπηρεσίες των Δήμων, Εκκλησία, ΚΑΠΗ και Νοσοκομεία.

Κέντρα Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)
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Στελέχωση: Καταγράφηκε πλήρης στελέχωση ως προς τις βασικές
ειδικότητες για την λειτουργίας της Δομής.
Προβλήματα και Ελλείψεις: Οι ελλείψεις που καταγράφηκαν σχετίζονται
με τις δραστηριότητες των εργαστηρίων αλλά και την έλλειψη
εργοθεραπευτή.
Μέτρα που λήφθηκαν κατά την περίοδο της Πανδημίας: Ως τέτοιου
είδους μέτρα καταγράφηκαν η διαδικτυακή και τηλεφωνική υποστήριξη
ωφελούμενων και δικαστικών συμπαραστατών αλλά και καθημερινή
τηλεφωνική επικοινωνία για ψυχολογική υποστήριξη.

Ευρήματα από τις έρευνες Πεδίου στους Ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών 14
2.2.1.1.1

Έρευνα για τα Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Νοέμβριος
2020

Η δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγιο, μέσω τηλεφωνικής επαφής στους
ωφελούμενους των Κ.Κ. της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εξέτασε την
ικανοποίηση των όσων επισκέπτονται και δέχονται υπηρεσίες από τα Κ.Κ.,
πραγματοποιήθηκε από 14/12/2020 έως 20/12/2020 σε 377 άτομα που έλαβαν
παροχή από τα Κ.Κ. της Περιφέρειας. Το δείγμα εντός των στρωμάτων
(γεωγραφική κατανομή, φύλο), που αφορούσε τόσο άνδρες (184) όσο και γυναίκες
(193) διαφόρων ηλικιών, ακολούθησε την πληθυσμιακή κατανομή (σε αναλογία) με
τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας από λίστα τηλεφώνων 11.904
επαφών που έλαβε ο Αξιολογητής από την ΕΥΔ και αντλήθηκαν από το σύστημα
της ΗΔΙΚΑ.
Η πλειοψηφία των ατόμων που επισκέπτονται τα Κέντρα Κοινότητας είναι
εργαζόμενοι (26%) ή άνεργοι (25%) μέχρι ένα έτος. Αξιόλογα ποσοστά
καταλαμβάνουν και οι μακροχρόνια άνεργοι (18%) αλλά και οι δικαιούχοι του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (10%). Αξίζει να αναφερθεί ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των ερωτώμενων επισκέπτεται το ίδιο κέντρο κοινότητας με
συχνότητα επίσκεψης μία φορά τον χρόνο.
Σε γενικές γραμμές, η ικανοποίηση των αξιολογούμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο
κυρίως του Πυλώνα Α, είναι σε υψηλά επίπεδα, με κύρια έμφαση στην
πληροφόρηση και την υποστήριξη που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι σχετικά με το
ΚΕΑ, στις πληροφορίες και την υποστήριξη για άλλα επιδόματα και συντάξεις,
καθώς και στη βοήθεια για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες
ήταν πράγματι πιο υψηλά στην λίστα με τους λόγους που οι ωφελούμενοι
επισκέπτονται τα Κ.Κ..
Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί παραπομπή σε άλλες κοινωνικές δομές
από το Κ.Κ., κυρίως για το κοινωνικό παντοπωλείο ή την δομή σίτισης καθώς και
το κοινωνικό φαρμακείο, τα ποσοστά ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη
διαδικασία αυτή ήταν υψηλά. Σε μικρότερο ποσοστό, η παραπομπή αυτή,
αφορούσε το κοινωνικό ιατρείο, άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας (όπως
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νοσοκομεία, ΤΟΜΥ, δομές ψυχικής υγείας ή βοήθεια στο σπίτι) καθώς επίσης και
υπηρεσίες στήριξης και απασχόλησης.
Κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων (μέσα Μαρτίου
έως μέσα Μαΐου 2020), οι ερωτώμενοι που εμφανίζονται να ζήτησαν
πληροφόρηση ή ενημέρωση ή συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη, μέσω
τηλεφώνου ή ηλεκτρονικά από τα Κ.Κ. της Περιφέρειας, είναι κάτι παραπάνω από
τους μισούς του συνολικού δείγματος και δεν φαίνεται να ικανοποιήθηκαν.15
Οι ερωτώμενοι δηλώνουν πως μέσω της συνδιαλλαγής τους με τα Κ.Κ. είναι πλέον
σε καλύτερη οικονομική κατάσταση και έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε βασικά
αγαθά και υπηρεσίες αλλά δεν καλυτέρευσαν τις προοπτικές απασχόλησής τους ή
την πρόσβασή τους σε καλύτερες υπηρεσίες φροντίδας και δημιουργικής
απασχόλησης, ή την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας. Συνακόλουθα δεν
δηλώνουν πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές δυσκολίες. Η πρότασή
τους για τη βελτίωση των υπηρεσιών εστιάζεται στην καλύτερη ενημέρωση για
προγράμματα και υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης.
2.2.1.1.2

Έρευνα για το Συσσίτιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου / Νοέμβριος 2020

Η Έρευνα σε ωφελούμενους του Συσσιτίου της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε
από 24/11/2020 έως 26/11/2020, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει
ερωτηματολογίου. Ο ερευνητής κάλεσε το σύνολο των ωφελούμενων (114 επαφές)
που έλαβε από τους Δικαιούχους των Δομών, και έλαβε απαντήσεις από 88 άτομα,
ήτοι από το 77,1% του συνόλου του ωφελούμενου πληθυσμού. Οι υπόλοιποι
ωφελούμενοι είτε δεν δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, είτε δεν
απάντησαν.
Η πλειονότητα των ερωτώμενων που λαμβάνει το Συσσίτιο της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου είναι άνω των 60 ετών, Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας τους
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στοιχειώδη εκπαίδευση. Για τους μισούς εκ των
ερωτώμενων, που έχουν κάποιο προστατευόμενο μέλος, αυτό είναι ένα (1) ακόμα
άτομο.
Η πλειονότητα των ερωτώμενων φαίνεται να είναι ικανοποιημένη από τις
υπηρεσίες που λαμβάνει από το Συσσίτιο της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου,
όπως την υποδοχή – καταγραφή του αιτήματος και την παραπομπή σε άλλη
υπηρεσία ή δομή. Τα γεύματα και οι μερίδες φαγητού κρίνονται θετικά τόσο σε
15

•Ως προς το αν το Κ.Κ. παρείχε πληροφόρηση/ενημέρωση μέσω τηλεφώνου ή με ηλεκτρονικά μέσα, το 62%
των ερωτώμενων δηλώνει ότι δεν ζήτησε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Από εκείνους που ζήτησαν, το 12%
δηλώνει «ναι» και το 25% δηλώνει «όχι»
• Ως προς το αν το Κ.Κ. παρείχε υποστήριξη (συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική ή άλλη) μέσω τηλεφώνου ή με
ηλεκτρονικά μέσα, το 68% των ερωτώμενων δηλώνει ότι δεν ζήτησε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Από εκείνους
που ζήτησαν, το 7% δηλώνει «ναι» και το 24% δηλώνει «όχι».
• Ως προς το αν το Κ.Κ. ανταποκρίθηκε σε αίτημα των ωφελούμενων για προγραμματισμό επιτόπιου ραντεβού /
συζήτησης, το 74% των ερωτώμενων δηλώνει ότι δεν ζήτησε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Από εκείνους που
ζήτησαν, το 18% δηλώνει «ναι» και το 74% δηλώνει «όχι».
• Ως προς το αν το Κ.Κ. παρείχε ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των
συνεπειών τους πανδημίας, το 76% των ερωτώμενων δηλώνει ότι δεν ζήτησε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Από
εκείνους που ζήτησαν, το 6% δηλώνει «ναι» και το 18% δηλώνει «όχι».
• Ως προς το αν το Κ.Κ. υποστήριξε τους ωφελούμενους σε άλλη επείγουσα ανάγκη τους, το 76% των
ερωτώμενων δηλώνει ότι δεν ζήτησε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Από εκείνους που ζήτησαν, το 7% δηλώνει
«ναι» και το 16% δηλώνει «όχι».
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ποσότητα (78%) όσο και σε ποιότητα (68%) και λαμβάνονται από τους
περισσότερους ωφελούμενους πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα.
Η ενημέρωση των ερωτώμενων για τη λειτουργία του συσσιτίου στις περισσότερες
των περιπτώσεων είχε προκύψει είτε μέσω φίλων και συγγενών είτε μέσω της
κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου. Αξιοσημείωτο είναι ότι από όσους ερωτώμενους
δήλωσαν πως γνώριζαν εάν λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας στο δήμο τους (11%),
μόλις τέσσερις (4) τους δέκα (10) είχε παραπεμφθεί στο συσσίτιο μέσω της δομής
αυτής.
Τα προβλήματα των ερωτώμενων τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας του covid19, όσον αφορά την επαφή τους με τη δομή σίτισης για την υποβολή και τη
διεκπεραίωση τους αίτησής τους ή τη χορήγηση / διανομή γευμάτων ή την
επάρκεια των μερίδων ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, εντοπίστηκαν στην αρχή και
λύθηκαν πολύ γρήγορα.
Οι ερωτώμενοι, σε σχέση με τη γενικότερη βοήθεια που έχουν λάβει από την
παροχή γευμάτων από το συσσίτιο, μέσω της παροχής αυτής, έχουν καταφέρει να
καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες τους για το καθημερινό φαγητό, όπως και, να
είναι πιο έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές δυσκολίες.
Με βάση μάλιστα το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων
απάντησε αρνητικά στην ερώτηση αν λαμβάνουν δωρεάν φαγητό και από άλλο
φορέα ή υπηρεσία, εκτός από το συσσίτιο, αναδεικνύεται η σημασία της δομής
αυτής για την κάλυψη των αναγκών των επωφελούμενων.
Σαν βασικό σημείο βελτίωσης του συσσιτίου σε σχετική ερώτηση, με πολλαπλή
επιλογή, αναφέρονται με μεγαλύτερα ποσοστά η καλύτερη ποιότητα του φαγητού
(41%), η μεγαλύτερη ποικιλία (36%) και οι μεγαλύτερες ποσότητες στις μερίδες
(27%).
2.2.1.1.3

Έρευνα για τα Κοινωνικά Φαρμακεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου / Νοέμβριος
2020

Η Έρευνα στα Κοινωνικά Φαρμακεία της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε από
24/11/2020 έως 27/11/2020, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ερωτηματολογίου,
με εξεταζόμενο πληθυσμό άτομα που λαμβάνουν παροχή από τα δύο (2)
Κοινωνικά Φαρμακεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο ερευνητής κάλεσε το
σύνολο των ωφελούμενων (125 επαφές) που έλαβε από τους Δικαιούχους των
Δομών, και έλαβε απαντήσεις από 96 άτομα, ήτοι από το 76,8% του συνόλου του
ωφελούμενου πληθυσμού. Οι υπόλοιποι ωφελούμενοι είτε δεν δέχτηκαν να
συμμετάσχουν στην έρευνα, είτε δεν απάντησαν.
Ο πληθυσμός που εξετάστηκε αφορούσε άντρες και γυναίκες, Έλληνες ή πολίτες
χώρας Ε.Ε., κυρίως 60 ετών και άνω. Πάνω από τους μισούς ερωτώμενους έχουν
ολοκληρώσει μέση εκπαίδευση και είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων
συνταξιούχοι ή άνεργοι μέχρι ένα έτος.
Η αρχική επίσκεψη στο κοινωνικό φαρμακείο είχε γίνει για τους μισούς
ερωτώμενους προ διετίας ενώ η ενημέρωσή τους για τη λειτουργία του
κοινωνικού φαρμακείου (για τους μισούς ερωτώμενους του δείγματος) είχε γίνει
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από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου. Φίλοι και συγγενείς, παρέπεμψαν, επίσης,
μία ικανοποιητική μερίδα των ατόμων που επισκέπτονται τα κοινωνικά φαρμακεία
σε αυτά καθώς και διάφοροι φορείς του δημοσίου όπως τα νοσοκομεία, ο ΟΑΕΔ
κτλ.
Ένας (1) στους τρεις (3) συμμετέχοντες στην έρευνα γνωρίζει πως λειτουργεί στον
δήμο του κέντρο κοινότητας και είχε παραπεμφθεί στο κοινωνικό φαρμακείο μέσω
της υπηρεσίας τους.
Όσον αφορά τώρα την ικανοποίηση από την ποιότητα των υπηρεσιών που
παρέχονται στα κοινωνικά φαρμακεία της περιφέρειας, φαίνεται πως είναι σε
υψηλά επίπεδα. Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων, α. επισκέπτεται το
κοινωνικό φαρμακείο περισσότερο για φάρμακα και λιγότερο για υγειονομικό
υλικό, παραφαρμακευτικά προϊόντα ή κάποιο άλλο είδος και β. δηλώνει
ικανοποιημένο από την επάρκεια των αγαθών.
Η πρώτη περίοδος κατά την οποία είχαν εφαρμοστεί περιοριστικά μέτρα με σκοπό
την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19, (μέσα Μαρτίου έως μέσα Μαΐου
2020), βρίσκει τα άτομα που λαμβάνουν παροχές από τα κοινωνικά φαρμακεία να
μην αντιμετωπίζουν στην πλειοψηφία τους προβλήματα ούτε στην υποβολή και
διεκπεραίωση της αίτησής τους, ούτε στη χορήγηση/διανομή φαρμάκων, υλικού
και προϊόντων καθώς, επίσης, φαίνεται ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες τους (μέσα
ατομικής προστασίας και υγιεινής όπως μάσκες, αντισηπτικά και γάντια) σε πολύ
μεγάλο βαθμό.
Η παροχή βοήθειας από τα κοινωνικά φαρμακεία έχει βοηθήσει σε πολύ μεγάλο
βαθμό τα άτομα να αισθάνονται ασφάλεια για την αντιμετώπιση του χρόνιου
προβλήματος υγείας καθώς και των έκτακτων προβλημάτων υγείας.
Σημείο προς βελτίωση αποτελεί, από εκείνους που δήλωσαν πως οι ανάγκες τους
καλύφθηκαν σε έναν βαθμό, το να υπάρχει επάρκεια φαρμάκων, σε υγειονομικό
υλικό αλλά και σε παραφαρμακευτικά είδη.
2.2.1.1.4

Έρευνα για τα κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων της Περιφέρειας του
Νοτίου Αιγαίου / Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020

Η απογραφική έρευνα με ερωτηματολόγιο, μέσω τηλεφωνικής επαφής στους
ωφελούμενους και δικαστικούς συμπαραστάτες των ωφελούμενων, των ΚΗΦΗ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εξέτασε την ικανοποίηση των όσων δέχονται
υπηρεσίες από τα ΚΗΦΗ, πραγματοποιήθηκε από 24/11/2020 έως 26/11/20201 σε
70 άτομα που έλαβαν παροχή από τα ΚΗΦΗ της Περιφέρειας. Το σύνολο των
ερωτηθέντων αφορούσε ωφελούμενους [37 άτομα (53% του δείγματος)] και
Δικαστικούς συμπαραστάτες [33 άτομα (47% του δείγματος)] και προέκυψε από
λίστα 95 ωφελούμενων και δικαστικών συμπαραστατών που αντλήθηκε από τις
Δομές. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των 95 ωφελούμενων και δικαστικών
συμπαραστατών, μόνο οι 70 συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ οι υπόλοιποι 25 είτε
αρνήθηκαν είτε δεν απάντησαν στο τηλέφωνο.
Οι μισοί ωφελούμενοι είναι κατά κύριο λόγο από 81 ετών και πάνω και
ακολουθούν οι ηλικιακές κατηγορίες 75-80 ετών, 70-75 ετών. 7 στους 10
ωφελούμενους των ΚΗΦΗ είναι γυναίκες, χήροι/ες, με ατομικό ή οικογενειακό
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εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας. Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας
τους παραπάνω από τους μισούς είναι πλήρως αυτοεξυπηρετούμενοι κινητικά,
νοητικά ή και ψυχικά. Σημειώνεται ένα ποσοστό (39%) που δηλώνεται μερικώς
αυτοεξυπηρετούμενο και ένα ποσοστό (4%) μη αυτοεξυπηρετούμενο.
Η πλειοψηφία των ωφελούμενων, επισκέπτεται τις δομές πάνω από 2 έτη αλλά δεν
γνωρίζει εάν λειτουργεί στο δήμο τους Κ.Κ. Μεταξύ των σημαντικότερων αναγκών
που βοηθάει το κέντρο τους ηλικιωμένους να καλύψουν, είναι η ψυχολογική
υποστήριξη, η βοήθεια σε προσωπικές υποχρεώσεις με υπηρεσίες, πληρωμές
λογαριασμών κτλ, οι ανάγκες αυτοεξυπηρέτησης, η ιατρική παρακολούθηση και οι
εργοθεραπείες ενώ σε μικρότερο βαθμό τα ΚΗΦΗ βοηθάνε τους ηλικιωμένους σε
θέματα νοσηλευτικής φροντίδας και ψυχαγωγίας ή δημιουργικής απασχόλησης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των
ωφελούμενων, φάνηκε πως ικανοποιούν το μεγαλύτερο μέρος όσων απάντησαν
στην έρευνα (92%). Στην ίδια λογική, προέκυψε πως η ποιότητα ζωής των
ηλικιωμένων έχει βελτιωθεί σημαντικά από τις επισκέψεις στο ΚΗΦΗ (90%) καθώς
οι ηλικιωμένοι περνούν, μεταξύ άλλων, απλά ευχάριστα και δημιουργικά τον χρόνο
τους στο ΚΗΦΗ ενώ η ποιότητα ζωής της οικογένειας που έχει τη φροντίδα του
εκάστοτε ωφελούμενου έχει βελτιωθεί. Ανάγκη που αφορά τους τους δικαστικούς
συμπαραστάτες και ικανοποιήθηκε (81% ικανοποίησης) και σχετίζεται με τη
βελτίωση των όρων αναζήτησης ή άσκησης της εργασίας τους και της οικονομικής
τους δραστηριότητας εν γένει.
Οι ωφελούμενοι πιστεύουν πως λόγω της πανδημίας γίνεται πιο σχολαστική
καθαριότητα των χώρων, ενώ ικανοποίηση σημειώνεται και σε σχέση με τη
διαθεσιμότητα των μέσων ατομικής προστασίας για τους ηλικιωμένους. Όμοια
εικόνα και για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας από το προσωπικό των
ΚΗΦΗ καθώς και για τον έλεγχο των επισκεπτών και την υποχρεωτική χρήση
μέσων ατομικής προστασίας από αυτούς.
Κατά το σκέλος των προτάσεων βελτίωσης, σημαντικό θεωρείται να παρέχονται
στα ΚΗΦΗ επιπλέον υπηρεσίες, να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΚΗΦΗ καθώς και
να υπάρχουν καλύτερες υποδομές (κτίρια, αίθουσες, καθαριότητα, εξοπλισμός,
κλπ.). Χαμηλότερα στην λίστα βελτίωσης, όπως ζητείται από το ερωτηματολόγιο
της έρευνας σε μεταβλητές κλειστού τύπου,16 κατατάσσεται η βελτίωση της
εξυπηρέτησης των ιδιαίτερων προσωπικών αναγκών των ωφελούμενων και
ακόμα πιο χαμηλά στην λίστα βρίσκεται η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των
συγκεκριμένων δομών.
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Τι από τα παρακάτω θεωρείτε πιο σημαντικό να βελτιωθεί; (Σημειώστε με Χ αυτά που είναι τα πιο σημαντικά
για εσάς), α) Καλύτερη ενημέρωση / πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το πρόγραμμα
δραστηριοτήτων του ΚΗΦΗ, β) Καλύτερη εξυπηρέτηση από το προσωπικό, γ) Καλύτερη εξυπηρέτηση των
προσωπικών μου αναγκών, δ) Καλύτερες υποδομές (κτίριο, αίθουσες, καθαριότητα, εξοπλισμός κλπ.), ε)
Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας
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2.2.1.1.5

Έρευνα για τα Κέντρα Διημέρευσης και Φροντίδας ατόμων με αναπηρία της
Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου / Νοέμβριος 2020

Η απογραφική έρευνα με ερωτηματολόγιο, μέσω τηλεφωνικής επαφής στους
ωφελούμενους και δικαστικούς συμπαραστάτες ωφελούμενων των ΚΔΗΦ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εξέτασε την ικανοποίηση των όσων δέχονται
υπηρεσίες από τα ΚΔΗΦ, πραγματοποιήθηκε από 26/11/2020 έως 27/11/2020 σε 17
άτομα που έλαβαν παροχή από τις δομές. Το σύνολο των ερωτηθέντων αφορούσε
ωφελούμενους (1 άτομο) και δικαστικούς συμπαραστάτες (16 άτομα) από λίστα 35
επαφών που έλαβε ο Αξιολογητής από τις Δομές. Από το σύνολο των επαφών
μόνο 17 άτομα συμμετείχαν στην έρευνα καθώς τα υπόλοιπα 18 άτομα είτε
αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, είτε δεν απάντησαν στο τηλέφωνο.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ωφελούμενοι είναι στη μεγαλύτερη
πλειοψηφία τους γυναίκες (70%) στην ηλικιακή ομάδα 30 - 45 ετών και
επισκέπτονται το ΚΔΗΦ για παραπάνω από 2 έτη.
Στην πλειοψηφία τους οι ερωτώμενοι (οι δικαστικοί συμπαραστάτες των
ωφελούμενων στην προκειμένη περίπτωση), δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις
συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει στους ίδιους προσωπικά το ΚΔΗΦ σε
ποσοστό 82% αλλά γενικά δεν συμμετέχουν ιδιαίτερα στις διαδικασίες του ΚΔΗΦ
καθώς, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δικαστικοί συμπαραστάτες έχουν
συμμετάσχει οι ίδιοι προσωπικά σε κάποια συνεδρία το τελευταίο τρίμηνο σε
ποσοστό μόνο 37% ενώ μόλις το 6% από αυτούς έχει πάρει μέρος σε κάποια
δραστηριότητα ή εκδήλωση του ΚΔΗΦ κατά το τελευταίο τρίμηνο.
Η ικανοποίηση από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ωφελούμενους
[δραστηριότητες
σε
εργαστήρια,
εργοθεραπείες,
λογοθεραπείες
και
φυσικοθεραπείες, ατομική ή και ομαδική άθληση, δημιουργική απασχόληση,
προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης], είναι υψηλή ενώ ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός πως όλοι (100%) συμφωνούν πως μέσω της επίσκεψης
των ωφελούμενων στα ΚΔΗΦ έχει επιτευχθεί η εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση
και στην εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
Επτά (7 στους δέκα (10) ερωτώμενους απαντάνε πως συνεργάστηκαν με το
προσωπικό του ΚΔΗΦ για τη διαμόρφωση του προσωπικού ατομικού
προγράμματος ειδικής αγωγής του ωφελούμενου ενώ η ικανοποίηση από τις
υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΔΗΦ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και για τις
δραστηριότητες που διεξάγονται έξω από τις εγκαταστάσεις του ΚΔΗΦ. Γενικά, οι
ερωτήσεις που αφορούσαν την ικανοποίηση από παρεχόμενες υπηρεσίες προς
τους ωφελούμενους καθώς και το κατά πόσο έχει βελτιωθεί η ζωή τους εν γένει
από τότε που ξεκίνησαν να επισκέπτονται το ΚΔΗΦ, συγκέντρωσαν υψηλά
ποσοστά θετικής απόκρισης. Ανάγκη που φαίνεται ότι δεν ικανοποιήθηκε αφορά
στους δικαστικούς συμπαραστάτες και σχετίζεται με τη βελτίωση των όρων
αναζήτησης ή άσκησης της εργασίας τους και της οικονομικής τους
δραστηριότητας εν γένει.
Το χρονικό διάστημα που η δομή παρέμεινε κλειστή λόγω της πανδημίας, οι
ανάγκες των ωφελούμενων καλυφθήκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό με τη βοήθεια
της οικογένειας (94,12%), με τηλεφωνική υποστήριξη ή και ηλεκτρονική
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επικοινωνία με στελέχη της δομής (23,53%), με την βοήθεια συγγενών και φίλων
(11,76%) ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι ανάγκες καλυφθήκαν χωρίς βοήθεια από
κάποιο άλλο πρόσωπο (11,76%).
Τέλος, όσον αφορά τις προτάσεις βελτίωσης σημειώθηκε τα ΚΔΗΦ να παρέχουν
επιπλέον υπηρεσίες, καλύτερες υποδομές (κτίρια, αίθουσες, καθαριότητα,
εξοπλισμό) καθώς και να υπάρχει καλύτερη συνεργασία για την εξυπηρέτηση των
προσωπικών αναγκών των ωφελούμενων και τη διαμόρφωση του προσωπικού
ατομικού τους προγράμματος ειδικής αγωγής και φροντίδας.
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3 Αξιολόγηση της Συνάφειας και Συνοχής του Σχεδιασμού
των Αξιολογούμενων Παρεμβάσεων
3.1 Αξιολόγηση της συνάφειας των Εθνικών Στρατηγικών με τους
στόχους των αξιολογούμενων παρεμβάσεων
Η εκτίμηση πραγματοποιείται με τη δημιουργία Μήτρας Συνάφειας μεταξύ των
στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (κάθετος άξονας) και
της εκάστοτε αξιολογούμενης κατηγορίας δομής ανά Επενδυτική
Προτεραιότητα.
Επενδυτική προτεραιότητα: 9iii – Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
Δράση 9iii.1.1.4 Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από
διακρίσεις – Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
Κατηγορία Δομής: Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρία (ΚΔΗΦ)
Τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)
συμβάλλουν στην επίτευξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη
καθώς μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών τους καταπολεμείται η φτώχεια και
αμβλύνονται οι διακρίσεις με την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική
ζωή.
Αυτό τεκμαίρεται από το γεγονός ότι τα ΚΔΗΦ παρέχουν εξειδικευμένες,
εκπαιδευτικές και ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους, όπως, και
υπηρεσίες επικοινωνίας και δικτύωσης των ωφελούμενων με τις τοπικές κοινωνίες
και με άλλους φορείς, των οποίων οι δράσεις ενισχύουν την ανεξαρτησία τους, την
ένταξή τους και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.
Αναλυτικότερα:
Τα ΚΔΗΦ συμβάλλουν πολύ σημαντικά (βαθμός 5 – Πλήρης Συνάφεια) στην
επίτευξη του Μέτρου «Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και
Μέριμνας» του Στόχου 1. Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας αφού αποτελούν
φορείς κοινωνικής στήριξης και μέριμνας (ανοικτής φροντίδας) για ΑΜΕΑ.
Τα ΚΔΗΦ συμβάλλουν, ομοίως, πολύ σημαντικά (βαθμός 5 – Πλήρης Συνάφεια)
στην επίτευξη του Μέτρου «Πρόσβαση σε Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές
Υπηρεσίες» του Στόχου 2. Πρόληψη και Καταπολέμηση του Αποκλεισμού των
Παιδιών καθώς εντάσσονται στο πεδίο «2.2.3. Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες
ανοικτής φροντίδας»17 μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας, μεταξύ άλλων, σε
παιδιά και εφήβους με κινητικές αναπηρίες, με αισθητηριακές αναπηρίες, με
νοητική υστέρηση, ή με διαφορετικού είδους αναπηρία. Επιπροσθέτως,
εντάσσονται στο πεδίο «2.2.4. Πρόληψη της παραπομπής σε υπηρεσίες κλειστής
φροντίδας»18 με την έννοια ότι ενισχύονται οι υπηρεσίες αποϊδρυματοποίησης,

17
18

Επιχειρησιακός Άξονας 2, Εθνικής Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη
Ο.π.
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αποκατάστασης και επανένταξης, μεταξύ άλλων, παιδιών ΑΜΕΑ, όπου παρέχονται,
στο πλαίσιο της λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας.
Πράγματι, στο πλαίσιο των ΚΔΗΦ παρέχονται ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα με
στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων καθώς και
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω των προστατευόμενων
εργαστηρίων και ως εκ τούτου προωθείται η αυτονομία και η κοινωνική
επανένταξη έως και σε, κάποιες περιπτώσεις, η επαγγελματική αποκατάσταση των
ατόμων με αναπηρία.
Μέτρια είναι η σύνδεση των ΚΔΗΦ με όλες τις κατηγορίες μέτρων (Βαθμός 3 –
Μέτρια Συνάφεια) του Στόχου 3. Προώθηση της Ένταξης καθώς οι παρεχόμενες
υπηρεσίες τους έχουν ως επίπτωση την απελευθέρωση των ατόμων της
οικογένειας (συνήθως μακροχρόνια ανέργων μελών) που έχουν επιφορτιστεί με
την φροντίδα του μέλους – ΑΜΕΑ. Αποτέλεσμα αυτής της αποδέσμευσης μπορεί να
αποτελεί η συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης,
μέσω των ενεργητικών πολιτικών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ενίσχυση εισοδηματικών πόρων των ανέργων – ΟΑΕΔ, Πρόσβαση των
ανέργων σε υπηρεσίες ενεργοποίησης – ΟΑΕΔ, Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές
και ποιοτικές υπηρεσίες).
Δεν παρουσιάζεται συνέργεια με τον Στόχο 4. Καλή Διακυβέρνηση των
πολιτικών ένταξης.
Με αυτήν την έννοια, τα ΚΔΗΦ εξυπηρετούν την Εθνική Στρατηγική για την
Κοινωνική Ένταξη κυρίως κατά το σκέλος του Στόχου 1. Καταπολέμηση της
Ακραίας Φτώχειας, του Στόχου 2. Πρόληψη και Καταπολέμηση του
Αποκλεισμού των Παιδιών και του Στόχου 3 Προώθηση της Ένταξης.
Θεματικός στόχος 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη φτώχεια)
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.
Δράση 9iv.1.2.1 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
– Κέντρα Κοινότητας (K.K)
Τα Κέντρα Κοινότητας συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην επίτευξη της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, σημειώνοντας υψηλής έντασης
συνέργεια γεγονός που τεκμηριώνεται καθώς υποστηρίζουν τους Δήμους, ως
δομικό στοιχείο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης πολιτικών κοινωνικής ένταξης & κοινωνικής συνοχής,
Α) στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης του
κοινωνικού αποκλεισμού και,
Β) στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση
και διασύνδεση των πολιτών με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

Σελίδα | 48

προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό
επίπεδο.
Αναλυτικότερα:
Οι υπηρεσίες των Κ.Κ.19 συμβάλλουν πολύ σημαντικά σε όλες τις κατηγορίες
μέτρων του Στόχου 1. Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας αφού μέσω της
πληροφόρησης των πολιτών πραγματοποιείται διάδοση των δράσεων και
εργαλείων για την Κοινωνική Ένταξη, όπως για παράδειγμα των μέτρων για την
«Πρόσβαση στα Βασικά Αγαθά» (λ.χ. βασικά είδη διαβίωσης, δημόσια υγεία –
φαρμακευτική περίθαλψη, κατάλληλη στέγη, διαχείριση κρίσεων κλπ), των μέτρων
για την «Πρόσβαση σε Επαρκείς πόρους» (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) και
των κυρίως μέτρων για την «Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και
Μέριμνας». Επιπροσθέτως, μέσω της σύνδεσης με φορείς – παρόχους των
κοινωνικών υπηρεσιών επιτυγχάνεται η καλύτερη και ευρύτερη πρόσβαση των
ευάλωτων πολιτών στις αναγκαίες γι’ αυτούς υπηρεσίες. Τέλος, μέσω των
υπηρεσιών τους δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, όχι μόνο για την πρόσβαση των
πολιτών σε αγαθά και υπηρεσίες αλλά για την κοινωνικοποίηση και επανένταξη
των πολιτών.
Οι υπηρεσίες των Κ.Κ. συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των κατηγοριών μέτρων
του Στόχου 2. Πρόληψη και Καταπολέμηση του Αποκλεισμού των Παιδιών,
αφού, μέσω της πληροφόρησης των πολιτών πραγματοποιείται διάδοση των
δράσεων και εργαλείων για την Κοινωνική Ένταξη, όπως για παράδειγμα, των
μέτρων για την «Πρόσβαση σε Οικονομικούς Πόρους» (λ.χ. επιδόματα για το
παιδί), για την «Πρόσβαση σε Οικονομικά και Προσιτές Υπηρεσίες (υπηρεσίες
προσχολικές αγωγής, δημιουργική απασχόληση, υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας
κλπ) και την «Πρόσβαση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση».
Επιπροσθέτως, μέσω της σύνδεσης με φορείς – παρόχους των κοινωνικών αυτών
υπηρεσιών επιτυγχάνεται η καλύτερη και η ευρύτερη πρόσβαση των ευάλωτων
πολιτών στις αναγκαίες γι’ αυτούς υπηρεσίες. Τέλος, μέσω της υπηρεσίας των Κ.Κ.
«Συμβουλευτική υποστήριξη, παροχή συμβουλευτικής αγωγής νομικού
χαρακτήρα, δράσεις, εκδηλώσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική
ένταξη, τις δεύτερες ευκαιρίες» δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, όχι μόνο για
την πρόσβαση των πολιτών σε αγαθά και υπηρεσίες αλλά για την
κοινωνικοποίηση και επανένταξη των πολιτών.
Υψηλής έντασης συνάφεια (βαθμός 4), σημειώνουν οι υπηρεσίες των Κ.Κ. και με
τις κατηγορίες μέτρων του Στόχου 3. Προώθηση της Ένταξης, αναμενόμενα,
καθώς όλες (αυτές) αφορούν σε ενέργειες και δράσεις για την ενημέρωση,
διασύνδεση και συμβουλευτική με κύριο σκοπό την ένταξη (έως και επανένταξη)
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης των Κ.Κ. στην
αγορά εργασίας όπως και σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες.
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι υπηρεσίες των Κ.Κ αφορούν σε Α. Πληροφόρηση των πολιτών για
προγράμματα πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης, απασχόλησης (τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο)
Β. Διασύνδεση με φορείς υπηρεσιών όπως υπηρεσίες απασχόλησης, κοινωνικών υπηρεσιών στα γεωγραφικά
όρια της περιοχής παρέμβασής τους, Γ. Συμβουλευτική υποστήριξη, παροχή συμβουλευτικής αγωγής νομικού
χαρακτήρα, δράσεις, εκδηλώσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, τις δεύτερες ευκαιρίες.
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Απόλυτη συνάφεια σημειώνουν τα Κέντρα Κοινότητας και με τον Στόχο 4. Καλή
διακυβέρνηση των Πολιτικών Ένταξης καθώς τα Κ.Κ. αποτελούν συστατικό
στοιχείο του Μηχανισμού Συντονισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
Συμπερασματικά, σημειώνεται ότι, η υψηλή ένταση στη συνάφεια τεκμηριώνεται,
καθώς τα Κ.Κ. με τη λειτουργία τους αναπτύσσουν ένα τοπικό σημείο αναφοράς
για την υποδοχή, την εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα
κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες,
εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) που
υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών
τους, την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε
μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.
Όταν δε, τα Κ.Κ. ενσωματώνουν και λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων που
αποτελούν διακριτά Παραρτήματα για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού (π.χ.
Κέντρα Ρομά, Μετανάστες) συμβάλλουν πολύ σημαντικά και στις Στρατηγικές της
Χώρας για α. τους Ρομά και β. την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών.
Η σύνδεση των Κέντρων Κοινότητας στην επίτευξη της Εθνικής Στρατηγικής για
τους Ρομά (Ε.Σ.Ρ) σημειώνεται πολύ υψηλή, καθώς μέσω των υπηρεσιών τους σε
κοινότητες Ρομά (Ρόδος και Κως) δημιουργούνται κάποιες προϋποθέσεις για την
κοινωνική ένταξη των Ρομά, Ελλήνων και αλλοδαπών, που διαβιούν νόμιμα στη
χώρα. Οι υπηρεσίες των Κ.Κ. συμβάλλουν άμεσα στον Στόχο 2. Ανάπτυξη
υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης (στους τομείς της
απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας) της Ε.Σ.Ρ. και
έμμεσα στους Στόχους «1. Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν» και «3.
Ανάπτυξη Κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης, μέσω της κοινωνικής
χειραφέτησης και της συμμετοχής των ίδιων των Ρομά».
Η σύνδεση των Κέντρων Κοινότητας στην επίτευξη της Εθνικής Στρατηγικής για
την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, στο βαθμό που εξυπηρετούν και
μετανάστες όπως λόγου χάρη στην Κάρπαθο όπου στο Κ.Κ. εξυπηρετούνται,
μεταξύ άλλων ευάλωτων ομάδων και μετανάστες (νόμιμα διαμένοντες),
σημειώνεται υψηλή καθώς συμβάλλουν στην επίτευξη της 6ης Κοινής Βασικής
Αρχής «η πρόσβαση των μεταναστών στους θεσμούς καθώς και στα δημόσια και
ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες, επί ίσοις όροις με τους εθνικούς πολίτες και χωρίς
καμία διάκριση, αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια καλύτερη ένταξη». Πράγματι,
η εξυπηρέτηση των μεταναστών από τα Κ.Κ. εξασφαλίζει την παροχή
πληροφόρησης, την πρόσβαση στα προγράμματα και τις υπηρεσίες των
οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας των ενδιαφερομένων – πολιτών τρίτων χωρών,
τη συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και
φορείς (π.χ. Σ.Ε.Μ., Συλλόγους Μεταναστών/Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας,
ΜΚΟ, Κοινωνικές Υπηρεσίες).
Η σύνδεση των Κέντρων Κοινότητας με τους Πυλώνες20 του ΚΕΑ / ΕΕΕ
σημειώνεται πολύ υψηλή καθώς σχεδιαστικά, ως δομές του Μηχανισμού
20

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας
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Συντονισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής συνδράμουν στην εκπλήρωση του Πυλώνα 2. «Διασύνδεση με
υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης» και Πυλώνα 3. «Διασύνδεση με υπηρεσίες
ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην
αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη» του ΚΕΑ. Πράγματι, στο πλαίσιο
του Πυλώνα 2., το ωφελούμενο νοικοκυριό διασυνδέεται με πρόσθετες κοινωνικές
υπηρεσίες και προγράμματα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ένταξης έκαστου
προγράμματος ενώ στο πλαίσιο του Πυλώνα 3, προβλέπεται αφενός η
μοριοδότηση των δικαιούχων του Κ.Ε.Α., ως ευπαθούς ομάδας ανέργων, στα
Προγράμματα που προκηρύσσει ο Ο.Α.Ε.Δ., αφετέρου η υποχρεωτική ένταξη ή
επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας όσων
δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Δράση 9iv.1.2.2 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών
υπηρεσιών. Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία,
Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικά Φαρμακεία
Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών συμβάλλουν στην επίτευξη της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, κατά το σκέλος του Στόχου 1.
Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας καθώς αποτελούν δομές Φτώχειας στο
πλαίσιο του Θ.Σ. 9.
Ειδικά, συμβάλλουν πολύ σημαντικά (βαθμός 5 – Πλήρης Συνάφεια) στην επίτευξη
των Μέτρων «Πρόσβαση στα Αγαθά» αφού τόσο το Συσσίτιο και τα Κοινωνικά
Φαρμακεία αποτελούν δομές φτώχειας στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Δομών
Αντιμετώπισης της Φτώχειας.21
Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών δεν συνεργούν με άλλα Μέτρα ή Στόχους της
Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη.
Δράση 9iv.1.2.3 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
– Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Τα ΚΗΦΗ,22 ως ανοικτές ημερήσιες Κοινωνικές Δομές, εξυπηρετούν κατά
προτεραιότητα άτομα της τρίτης ηλικίας, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν
απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λπ.), των οποίων το περιβάλλον που τα
φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα, ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα,
που έχει αναλάβει. Εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων αλλά και

φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με
υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή
επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.
21

Κατά την παρούσα φάση το Εθνικό Δίκτυο Αντιμετώπισης της Φτώχειας περιλαμβάνει: 44 γραφεία
διαμεσολάβησης, 38 τράπεζες χρόνου, 48 κοινωνικά παντοπωλεία, 41 κοινωνικά φαρμακεία, 13 ανοιχτά κέντρα
ημερήσιας υποδοχής αστέγων, 6 υπνωτήρια, 38 δομές παροχής συσσιτίων, 28 δημοτικούς λαχανόκηπους
22 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στόχοι των δομών αποτελούν:
Α. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑΜΕΑ κτλ.)
που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών (άμεσα ωφελούμενα άτομα) και η παραμονή τους στο φυσικό και
οικογενειακό περιβάλλον
Β. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη
φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού
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των άλλων μελών της οικογένειας, διατηρώντας τη συνοχή της οικογένειας.
Ακόμα, συμβάλλουν στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των
μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος.
Αναλυτικότερα:
Συμβάλλουν πολύ σημαντικά (βαθμός 5 – Πλήρης Συνάφεια) στην επίτευξη του
Μέτρου «Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Μέριμνας» του Στόχου
1. Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας αφού:
α. αποτελούν δομές κοινωνικής στήριξης και μέριμνας με συγκεκριμένο Κοινό –
Στόχο και, β. συμβάλλουν στην απελευθέρωση των μελών του νοικοκυριού, στο
οποίο ζει άτομο τρίτης ηλικίας αυξημένης φροντίδας, ώστε αυτά (τα μέλη της
οικογένειας) να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας.
Με το σκεπτικό της απελευθέρωσης των μελών του νοικοκυριού, τα ΚΗΦΗ
συμβάλλουν μέτρια (βαθμός συνάφειας 3), στα μέτρα «Ενίσχυση εισοδηματικών
πόρων των ανέργων – ΟΑΕΔ», «Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες
ενεργοποίησης – ΟΑΕΔ», «Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές
υπηρεσίες» του Στόχου 3. Προώθηση της Ένταξης.
Τα ΚΗΦΗ δεν συνεργούν με άλλα Μέτρα ή Στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για
την Κοινωνική Ένταξη.
Με αυτήν την έννοια, τα ΚΗΦΗ εξυπηρετούν την Εθνική Στρατηγική για την
Κοινωνική Ένταξη κυρίως κατά το σκέλος του Στόχου 1 «Καταπολέμηση της
Ακραίας Φτώχειας» και του Στόχου 3 «Προώθηση της Ένταξης».
Πράγματι, η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των
μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την
φροντίδα των ατόμων αυτών και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της
ισότιμης συμμετοχής των φροντιστών των ηλικιωμένων ατόμων στην εργασία
έχουν ως άμεση σωρευτική θετική συνέπεια στην Καταπολέμηση της Φτώχειας και
του Κοινωνικού Αποκλεισμού.
Μηδενική σύνδεση παρουσιάζουν με τους Στόχους 2. Πρόληψη και
Καταπολέμηση του Αποκλεισμού των Παιδιών και 4. Καλή Διακυβέρνηση των
πολιτικών ένταξης.
Κλείνοντας το υποκεφάλαιο, σημειώνεται ότι οι παραπάνω Κοινωνικές Δομές, οι
οποίες εντάσσονται στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων», αποτελούν
συνισταμένη εθνικών στρατηγικών, όπως η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής
Ένταξης, η Εθνική Στρατηγική για τους Ρομά, η Εθνική Στρατηγική για την ένταξη
των πολιτών τρίτων χωρών και λαμβάνουν υπόψη, κατά τον προγραμματικό
σχεδιασμό τους, τις ανάγκες τόσο των επιμέρους ομάδων στόχου (φτωχές
οικογένειες, μετανάστες, Ρομά, κάτοικοι μικρών νησιών κ.λ.π), όσο και των ειδικών
περιφερειακών και τοπικών συνθηκών (πολύνησιωτικότητα, κυριαρχία του
τουρισμού στην παραγωγική διάρθρωση) της Περιφέρειας.

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

Σελίδα | 52

3.2 Αξιολόγηση της συνάφειας των παρεμβάσεων με τις αντίστοιχες
Περιφερειακές Στρατηγικές
Στο παρόν υποκεφάλαιο αναπτύσσεται το Αξιολογικό ερώτημα 2 «Ποιους στόχους
των Περιφερειακών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεμβάσεις;». Συγκεκριμένα, πώς
οι παρεμβάσεις, έτσι όπως σχεδιάσθηκαν, σχετίζονται με την Περιφερειακή
Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) και ποιους στόχους και προτεραιότητες
της ΠΕΣΚΕ υπηρετούν.
Επενδυτική προτεραιότητα: 9iii – Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
Δράση 9iii.1.1.4 Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από
διακρίσεις – Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
Κατηγορία Δομής: Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρία (ΚΔΗΦ)
Τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)
συμβάλλουν στην επίτευξη της ΠΕΣΚΕ καθώς μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών
τους καταπολεμείται η φτώχεια και αμβλύνονται οι διακρίσεις με την ισότιμη
συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή. Αυτό τεκμαίρεται από το γεγονός ότι τα
ΚΔΗΦ παρέχουν υπηρεσίες που συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων
λόγω αναπηρίας, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής και
επαγγελματικής ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία και εν γένει την αναβάθμιση
της εκπροσώπησής τους στο δημόσιο βίο.
Αναλυτικότερα:
Τα ΚΔΗΦ συμβάλλουν πολύ σημαντικά (βαθμός 5 – Πλήρης Συνάφεια) στην
επίτευξη του Μέτρου «Δράσεις Καταπολέμησης των Διακρίσεων Λόγω Αναπηρίας»
του Στόχου 3. Πρόληψη και Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού
αφού αποτελούν φορείς ανοικτής φροντίδας για παιδιά / άτομα με αναπηρία και,
ως εκ τούτου, υπάγονται στο Δίκτυο υπηρεσιών για την υποστήριξη οικογενειών
που φροντίζουν παιδιά/άτομα με αναπηρία (Δράση 3.1.1 της ΠΕΣΚΕ Νοτίου
Αιγαίου).
Τα ΚΔΗΦ συνδέονται με όλα τα μέτρα του Στόχου 2. Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης καθώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους συμβάλλουν στην απελευθέρωση
των ατόμων της οικογένειας (συνήθως μακροχρόνια ανέργων μελών) που έχουν
επιφορτιστεί με την φροντίδα του μέλους – ΑΜΕΑ. Αποτέλεσμα αυτής της
αποδέσμευσης μπορεί να αποτελεί η συμμετοχή σε προγράμματα οικονομικής
επανένταξης και απασχόλησης - επιχειρηματικότητας μέσω της ολοκληρωμένης
προσέγγισης των Κατηγοριών Δράσεων που υπάγονται στον Άξονα 2 της ΠΕΣΚΕ
του Νοτίου Αιγαίου (ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ένταξη και την
απασχόληση,
οικονομία
της
αλληλεγγύης,
δράσεις
βελτίωσης
της
απασχολησιμότητας)
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Δεν παρουσιάζεται συνέργεια με τον Στόχο 1. Καταπολέμηση της Ακραίας
Φτώχειας καθώς στο πλαίσιο του εντάσσονται δράσεις / μέτρα αναφορικά με
παροχές εισοδηματικής ενίσχυσης και παροχές σε αγαθά.
Με αυτήν την έννοια, τα ΚΔΗΦ εξυπηρετούν την Περιφερειακή Στρατηγική για
την Κοινωνική Ένταξη κυρίως κατά το σκέλος του Στόχου 2. Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης και του Στόχου 3. Πρόληψη και Καταπολέμηση του
Κοινωνικού Αποκλεισμού.
Θεματικός στόχος 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη φτώχεια)
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.
Δράση 9iv.1.2.1 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
– Κέντρα Κοινότητας (K.K)
Τα Κέντρα Κοινότητας συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην επίτευξη της
Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, σημειώνοντας υψηλή
συνέργεια γεγονός που τεκμηριώνεται καθώς υποστηρίζουν τις τοπικές νησιωτικές
κοινωνίες, ως «κρίσιμο συστατικό της μεταρρύθμισης των συστημάτων κοινωνικής
φροντίδας διασφαλίζοντας συντονισμό μεταξύ συναφών τομέων πολιτικής όπως η
προώθηση στην απασχόληση, η κοινωνική ασφάλιση, η παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών φροντίδας και κοινωνικής ένταξης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη
βελτίωση του συντονισμού μεταξύ διαφορετικών θεματικών ενοτήτων και
επιπέδων διακυβέρνησης καθώς και μεταξύ δικτύων δημοσίων και ιδιωτικών
φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών». (ΠΕΣΚΕ, σελ. 123).
Αναλυτικότερα:
Τα Κέντρα Κοινότητας, μέσα από το τρίπτυχο πλέγμα των υπηρεσιών τους,
συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην επίτευξη των όλων των μέτρων του Στόχου 1.
Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας αφού μέσω της πληροφόρησης και
διασύνδεσης των πολιτών, που απευθύνονται σε αυτά, πραγματοποιείται η χρήση
των εργαλείων για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, όπως για
παράδειγμα, τα εργαλεία της εισοδηματικής ενίσχυσης (Εφαρμογή ΕΕΕ, επιδόματα
ΟΑΕΔ, επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος κλπ) ή/και τα εργαλεία της υλικής
συνδρομής (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Δομές συσσιτίων, Κοινωνικά Φαρμακεία).
Επιπροσθέτως, μέσω της σύνδεσης των πολιτών με φορείς – παρόχους των
κοινωνικών υπηρεσιών επιτυγχάνεται η καλύτερη και ευρύτερη πρόσβαση των
ευάλωτων πολιτών στις αναγκαίες γι’ αυτούς υπηρεσίες.
Υψηλή συνάφεια, σημειώνουν τα Κέντρα Κοινότητας στην επίτευξη των όλων
των μέτρων του Στόχου 2. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, αναμενόμενα,
καθώς αφενός, ορίζονται, στο πλαίσιο του Άξονα 2. της ΠΕΣΚΕ, ως το κύριο
εργαλείο ολιστικής αντιμετώπισης των ζητημάτων που βιώνουν οι ευάλωτες
ομάδες των νησιωτικών κοινωνιών και αφετέρου, μέσω της λειτουργίας τους,
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συμβάλλουν στην ενημέρωση, στη διασύνδεση και στη συμβουλευτική με κύριο
σκοπό την ένταξη (έως και επανένταξη) στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας
των ωφελούμενων της περιοχής ευθύνης τους.
Ομοίως, πολύ υψηλή συνάφεια, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στα
μέτρα του Στόχου 1, σημειώνεται και με τα μέτρα του Στόχου 3. Πρόληψη και
Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού.
Τα Κ.Κ. αποτελούν βασικό εργαλείο υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής
Κοινωνικής Ένταξης για την ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού
(φτωχές οικογένειες, μετανάστες, Ρομά, κάτοικοι μικρών νησιών κ.λ.π) μέσω της
παραπομπής τους σε αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς με «την προσέγγιση της
κοινωνικής σύμπραξης» (ΠΕΣΚΕ, σελ. 124). Παράλληλα, αποτελούν σημαντικό
μηχανισμό άρσης των προβλημάτων χωρικής συνοχής και λειτουργικών
διασυνδέσεων μεταξύ των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, τα οποία
αναδύονται λόγω του κατακερματισμού της Περιφέρειας, με μικρά, διάσπαρτα και
απομακρυσμένα νησιά.
Η σύνδεση των Κέντρων Κοινότητας στην επίτευξη της Περιφερειακής
Στρατηγικής για τους Ρομά (Π.Σ.Ρ) σημειώνεται πολύ υψηλή, καθώς μέσω των
υπηρεσιών τους σε κοινότητες Ρομά (Ρόδος και Κως) γίνεται για πρώτη φορά μια
ολοκληρωμένη προσπάθεια για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, Ελλήνων και
αλλοδαπών, που διαβιούν νόμιμα στην Περιφέρεια.
Σχεδιαστικά, στο πλαίσιο των υπηρεσιών των Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας
παρέχεται μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες
υποστήριξης της εκπαίδευσης, της κοινωνικής φροντίδας, της παροχής βασικών
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και άλλων συνοδευτικών υπηρεσιών. Ως βασικά
εργαλεία της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, οι διευρυμένες
υπηρεσίες των Κ.Κ. αντιμετωπίζουν ολιστικά τις ανάγκες των Ρομά και τους
διασυνδέουν με τους φορείς που παρέχουν τις δράσεις ενσωμάτωσης των Ρομά
(Στέγαση, εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνική φροντίδα, κοινωνικός
διάλογος).
Οι υπηρεσίες των Κ.Κ. συμβάλλουν:
Άμεσα στους Στόχους:
ΣΤΟΧΟΣ 4. Να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ανήλικων Ρομά στην εκπαίδευση και
να προωθηθεί η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού των ενηλίκων Ρομά.
ΣΤΟΧΟΣ 5. Να παρέχονται αδιαλείπτως υπηρεσίες υγείας και ανάλογη ενημέρωση
για την πρόληψη νοσημάτων και κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
ΣΤΟΧΟΣ 7. Να επιδιωχθεί η «κοινωνική τους ενσωμάτωση» μέσω της αγοράς
εργασίας στο πλαίσιο της «ανοικτής πρόσβασης» σε εργασίες μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ,
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας των Δήμων αναφοράς.
Έμμεσα στους Στόχους:
ΣΤΟΧΟΣ 1. Να διαμορφωθούν συνθήκες μόνιμης στέγασης των Ρομά, με
ταυτόχρονη μεταβολή του νομικού καθεστώτος ιδιοκτησίας και με προώθηση των
ρυμοτομικών σχεδίων.
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ΣΤΟΧΟΣ
2. Να ρυθμιστούν τα προβλήματα σύνδεσης οργανισμών κοινής
ωφέλειας, δηλαδή με τα δίκτυα νερού, ηλεκτρισμού και αποχέτευσης.
ΣΤΟΧΟΣ 3. Να δημιουργηθούν σε οικισμούς ή/και καταυλισμούς υποδομές για
μετακινούμενες ομάδες πληθυσμού.
ΣΤΟΧΟΣ 6. Να επιδιωχθεί η αποτροπή παράνομων και επιβλαβών για όλους
δραστηριοτήτων βιοπορισμού, μέσω της προσφοράς εναλλακτικών πόρων
διαβίωσης.
ΣΤΟΧΟΣ 8. Να προταχθεί η δημόσια διαβούλευση για τη μετακίνηση των Ρομά,
όπου απαιτείται, και η μετεγκατάσταση των καταυλισμών σε οικισμούς και
περιοχές μετεγκατάστασης με κατάλληλες υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζουν
συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Δράση 9iv.1.2.2 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών
υπηρεσιών. Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία,
Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικά Φαρμακεία
Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών συμβάλλουν στην επίτευξη της
Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, κατά το σκέλος του
Στόχου 1. Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας καθώς αποτελούν δομές
Φτώχειας στο πλαίσιο του Θ.Σ. 9.
Ειδικά, συμβάλλουν πολύ σημαντικά (βαθμός 5 – Πλήρης Συνάφεια) στην επίτευξη
του Μέτρου «Υλική Συνδρομή» του Στόχου 1. Καταπολέμηση της Ακραίας
Φτώχειας καθώς εντός αυτής της κατηγορίας μέτρων προβλέπεται η
δραστηριοποίηση των Δομών Παροχής Συσσιτίων και των Κοινωνικών
Φαρμακείων.
Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών δεν συνεργούν με τους άλλους στόχους της
ΠΕΣΚΕ καθώς αποτελούν τύπους δομών, που στοχεύον στην άμεση αντιμετώπιση
ακραίων φαινομένων φτώχειας, μέσω της πρόσβασης σε βασικά υλικά αγαθά
(διατροφή, φαρμακευτική αγωγή) και όχι μια ολιστική παρέμβαση μεσο –
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα,
όπως αποτελούν οι λοιπές κατηγορίες
δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής.
Πράγματι, οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών ως δομές πρόσβασης σε βασικά
αγαθά δεν συνεργούν με:
Δράσεις στο πλαίσιο του Στόχου 2 που αφορά την Κοινωνική Ένταξη όπως:
 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ένταξη και την απασχόληση
 Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας εμπλεκομένων φορέων
 Μηχανισμούς στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 Υποστήριξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της κοινωνικής
επιχείρησης
 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής
απασχόλησης
Δράσεις στο πλαίσιο του Στόχου 3 που αφορά την Πρόληψη και Καταπολέμηση
του Κοινωνικού Αποκλεισμού όπως:
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Δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης οικογενειών που φροντίζουν παιδιά/άτομα
με αναπηρία
Υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων ΑμεΑ
Στήριξη λειτουργίας συμβουλευτικών κέντρων
Φιλοξενία γυναικών θυμάτων βίας
Ολοκληρωμένες δράσεις ενσωμάτωσης των Ρομά
Πολιτικές health safety net
ΚΗΦΗ ‐ ΔΔΗΦ
Υποδοχή προσφύγων

Δράση 9iv.1.2.3 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
– Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Στην ΠΕΣΚΕ αναφέρεται ότι τα ΚΗΦΗ «Απευθύνονται πρωτίστως σε άτομα της
τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, άτομα με αναπηρίες ή ειδικά
προβλήματα, με προτεραιότητα εκείνων που ζουν μόνοι τους, που δεν έχουν την
πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να
εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους». Αυτή η περιγραφή συνάδει με τις προδιαγραφές των ΚΗΦΗ στην πρόσκληση
υποβολής προτάσεων σε δικαιούχους, αλλά και στην απόφαση ένταξης. Σε αυτήν
τη λογική, τα ΚΗΦΗ εξυπηρετούν την Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική
Ένταξη κυρίως κατά το σκέλος του Στόχου 2 «Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης» και του Στόχου 3 «Πρόληψη και Καταπολέμηση του Κοινωνικού
Αποκλεισμού».
Αναλυτικότερα:
Συμβάλλουν πολύ σημαντικά (βαθμός 5 – Πλήρης Συνάφεια) στην επίτευξη της
κατηγορίας μέτρων «Δράσεις Βελτίωσης Υπηρεσιών Φροντίδας» του Στόχου 3.
Πρόληψη και Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού, αφού αποτελούν
δομές κοινωνικής στήριξης και μέριμνας με συγκεκριμένο Κοινό – Στόχο (Άτομα της
τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, άτομα με αναπηρίες ή ειδικά
προβλήματα, με προτεραιότητα εκείνων που ζουν μόνοι τους).
Συμβάλλουν, επίσης, στην επίτευξη όλων των κατηγοριών μέτρων του Στόχου 2.
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης αφού μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών σε
ηλικιωμένους βοηθούν στην απελευθέρωση των μελών του νοικοκυριού, στο οποίο
ζει άτομο αυξημένης φροντίδας, ώστε αυτά (τα μέλη της οικογένειας) να έχουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Σημειώνονται, χαρακτηριστικά, ως
υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, όλες οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προώθησης
της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας τις οποίες τα αποδεσμευθέντα μέλη του
νοικοκυριού μπορούν να απολαύσουν ισότιμα ως μέλη της τοπικής κοινωνίας.
Τα ΚΗΦΗ δεν συνεργούν με τις δράσεις του Στόχου 1 της ΠΕΣΚΕ καθώς ως δομές
δεν συνδέονται με μέτρα Παροχών Εισοδηματικής Ενίσχυσης (Εφαρμογή EEE σε
σύνολο ΠΝΑ) ή Υλικής Συνδρομής (Κοινωνικά Φαρμακεία, Συσσίτιο).
Οι Κοινωνικές Δομές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως παρουσιάστηκαν και
συνδέθηκαν με τις κατηγορίες δράσεων της ΠΕΣΚΕ παρουσιάζουν υψηλό βαθμό
συνάφειας με την Περιφερειακή Στρατηγική.
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3.3 Αποτίμηση της καταλληλότητας του σχεδιασμού των
παρεμβάσεων προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες /
προκλήσεις της Περιφέρειας που αναδείχτηκαν από την ανάλυση
που υποστήριξε τον προγραμματικό σχεδιασμό και το σχεδιασμό
εφαρμογής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων
Στο παρόν υποκεφάλαιο αναπτύσσεται το Αξιολογικό ερώτημα 3 «Ποιος ο βαθμός
συνάφειας και συνοχής της λογικής των παρεμβάσεων;» κατά το σκέλος της
αποτίμησης της καταλληλότητας του σχεδιασμού των παρεμβάσεων ώστε να
αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των Ομάδων Στόχου που είχαν εντοπισθεί.
Για την προσέγγιση του συγκεκριμένου αξιολογικού ερωτήματος προσδιορίζονται
οι ανάγκες της Ομάδας Στόχου που υπηρετούν οι παρεμβάσεις (ανά κατηγορία
δομής) και αποτιμάται ο βαθμός συνάφειας των αναγκών με τις παρεμβάσεις.
Βοηθούμενοι από την ομαδοποίηση των ομάδων στόχων της ΠΕΣΚΕ, αλλά και τις
γενικές ανάγκες που αναφέρονται στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του
Θεματικού Στόχου 9, οι ανάγκες που απαιτούν παρέμβαση, βάσει των οποίων
σχεδιάστηκαν οι περιφερειακές πολιτικές για την κοινωνική ένταξη ταξινομούνται,
σύμφωνα με την άποψη της Αξιολόγησης, στις παρακάτω κατηγορίες:


Άμεση αντιμετώπιση της φτώχειας. Εδώ εντοπίζεται η κάλυψη των
βασικών αναγκών των ατόμων που πλήττονται είτε αφορά στην παροχή
βασικών υλικών αγαθών (φαγητό, περίθαλψη, στέγη), είτε στην
ενδυνάμωσή τους, ώστε να ξεφύγουν από τους θύλακες της φτώχειας. Η
ανάγκη αυτή αφορά σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κατάσταση ή
κίνδυνο φτώχειας έως και σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.



Αντιμετώπιση του ελλείματος της πληροφόρησης αναφορικά με τις
παροχές και πολιτικές πρόνοιας και της διασύνδεσης των ομάδων στόχων
με τους κατάλληλους φορείς. Εδώ εντοπίζεται η βασική αδυναμία των
ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού να φτάσουν ή/και να
κατανοήσουν την πληροφορία που τους αφορά λόγω δικών τους
διαρθρωτικών αδυναμιών αλλά, και άλλων παραγόντων, που αφορούν σε
κοινωνικά και χωρικά εμπόδια.



Μεσο – μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των αιτιών του κοινωνικού
αποκλεισμού. Εδώ σημειώνονται όλα τα αίτια που οδηγούν ένα άτομο σε
κοινωνική απομόνωση είτε αφορούν σε στερεοτυπικές αντιμετωπίσεις
(ενδεικτικά στίγμα, πάγια - αρνητική αντιμετώπιση του «Άλλου») ή
προσωπικές υστερήσεις (ενδεικτικά δυσκολίες προσβασιμότητας, νοητικές
δυσκολίες, χαμηλά προσόντα, δεσμεύσεις ως συμβοηθούντα μέλη της
οικογένειας) είτε φυσικά – χωρικά εμπόδια (πολυνησιωτικότητα). Η ανάγκη
αυτή αφορά σε όλες τις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού της
ΠΝΑ.
Εδώ, υπάγεται ειδικά και η αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως των Ρομά στην Ρόδο
και την Κω.



Αντιμετώπιση της ανεργίας. Εδώ εντοπίζεται η άμεση κάλυψη των
βασικών αναγκών των ανέργων χωρίς εισόδημα και η κάλυψη του
δικαιώματός τους στην νόμιμη και σταθερή εργασία. Συμπληρωματικά,
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σημειώνονται ανάγκες αναβάθμισης – πιστοποίησης γνώσεων και
δεξιοτήτων σε ευθεία σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η
σύνδεση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας κ.ο.κ.
Η εκτίμηση πραγματοποιείται με τη δημιουργία Μήτρας Συνάφειας μεταξύ
αναγκών (κάθετος άξονας) και της εκάστοτε αξιολογούμενης κατηγορίας δομής
ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.
Επενδυτική προτεραιότητα: 9iii – Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών


Δράση 9iii.1.1.4 Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που
κινδυνεύουν από διακρίσεις – Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας
Ατόμων με Αναπηρία



Κατηγορία Δομής: Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρία (ΚΔΗΦ)

Τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)
συμβάλλουν πολύ σημαντικά (Βαθμός 5 – Πλήρης Συνάφεια) στην επίτευξη της
Ανάγκης 3. Αντιμετώπιση των αιτιών του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς
μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών τους καταπολεμείται η
φτώχεια και
αμβλύνονται οι διακρίσεις με την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική
ζωή. Αυτό τεκμαίρεται από το γεγονός ότι τα ΚΔΗΦ παρέχουν υπηρεσίες που
συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, καθώς και στη
βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των Ατόμων με
Αναπηρία και εν γένει την αναβάθμιση της εκπροσώπησής τους στο δημόσιο βίο.
Για τον ίδιο λόγο ικανοποιούν την Αν.1. Αντιμετώπιση της φτώχειας και την Αν.
4 Αντιμετώπιση της ανεργίας.
Επιπροσθέτως, η Αν. 4 ικανοποιείται καθώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους
συμβάλλουν στην απελευθέρωση των ατόμων της οικογένειας (συνήθως
μακροχρόνια ανέργων μελών) που έχουν επιφορτιστεί με την φροντίδα του μέλους
– ΑΜΕΑ. Αποτέλεσμα αυτής της αποδέσμευσης μπορεί να αποτελεί η συμμετοχή σε
προγράμματα οικονομικής επανένταξης και απασχόλησης - επιχειρηματικότητας
μέσω της ολοκληρωμένης προσέγγισης των Κατηγοριών Δράσεων που υπάγονται
στον Άξονα 2 της ΠΕΣΚΕ του Νοτίου Αιγαίου.
Θεματικός στόχος 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη φτώχεια)
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.
Δράση 9iv.1.2.1 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
– Κέντρα Κοινότητας (K.K)
Τα Κέντρα Κοινότητας σχεδιάστηκαν ώστε να αποτελούν το βασικότερο εργαλείο
υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης για την ολιστική
παρέμβαση σε όλες τις ομάδες πληθυσμού (άνεργοι, γυναίκες, φτωχές οικογένειες,
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μετανάστες, Ρομά, κάτοικοι μικρών νησιών κ.λ.π) μέσω της παραπομπής τους σε
αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς με «την προσέγγιση της κοινωνικής σύμπραξης»
(ΠΕΣΚΕ, σελ. 124). Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, αποτελούν
σημαντικό μηχανισμό άρσης των προβλημάτων χωρικής συνοχής και
λειτουργικών διασυνδέσεων μεταξύ των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, τα
οποία αναδύονται λόγω του κατακερματισμού της Περιφέρειας, με μικρά,
διάσπαρτα και απομακρυσμένα νησιά.
Ειδικότερα,
Τα Κ.Κ. συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην επίτευξη της Αν.1. Αντιμετώπιση της
φτώχειας καθώς δύνανται να παραπέμπουν και να συνδέουν τους ωφελούμενους
με άλλους τοπικούς φορείς με αρμοδιότητα για την καταβολή επιδομάτων, τη
λειτουργία δομών φτώχειας ή την παροχή άλλης μορφής υποστήριξης (π.χ. δομές
υλικής συνδρομής) κλπ. Η επίτευξη της ανάγκης αυτής επιβεβαιώνεται από την
Έρευνα στους Συντονιστές των Κ.Κ. όπου δηλώνεται η ξεκάθαρη ενεργοποίηση του
Πυλώνα 1. «Υποδοχή, ενημέρωση, υποστήριξη των πολιτών» στο πλαίσιο του
οποίου υπάγονται οι εν λόγω υπηρεσίες για την κάλυψη της Ανάγκης 1.
Τα Κ.Κ. συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην επίτευξη της Αν. 2. Αντιμετώπιση του
ελλείμματος της πληροφόρησης καθώς δύναται να αποτελούν πύλη για την
πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας, κοινωνικής
ένταξης και απασχόλησης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό
επίπεδο και την υποστήριξή τους για να ενταχθούν σε αυτά. Η επίτευξη της
ανάγκης αυτής επιβεβαιώνεται από την Έρευνα στους Συντονιστές των Κ.Κ. όπου
δηλώνεται η ξεκάθαρη ενεργοποίηση του Πυλώνα 1. «Υποδοχή, ενημέρωση,
υποστήριξη των πολιτών» στο πλαίσιο του οποίου υπάγονται οι εν λόγω
υπηρεσίες για την κάλυψη της Ανάγκης 2.
Τα Κ.Κ. συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην επίτευξη της Αν. 3. Αντιμετώπιση των
αιτιών του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς διασυνδέουν όλες τις ευάλωτες και
ειδικές ομάδες της Περιφέρειας με φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες στα
γεωγραφικά όρια της περιοχής παρέμβασής τους και δύνανται να διοργανώνουν
δράσεις για την κοινωνικοποίηση όπως σύνδεση σχολείου κοινωνίας και μεικτές
εκδηλώσεις, μεικτές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε σύνδεση με τα
θερινά σχολεία, μεικτές δραστηριότητες για παιδιά και εφήβους, συμμετοχή σε
θερινές κατασκηνώσεις/ προπαρασκευαστικό στάδιο ετοιμότητας, δράσεις για τον
περιορισμό του αποκλεισμού εντός των εκπαιδευτικών μονάδων. Στην Ρόδο και
την Κω το Κέντρο Κοινότητας περιλαμβάνει παράρτημα για Ρομά με σκοπό την
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της
συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού. Η επίτευξη της ανάγκης αυτής επιβεβαιώνεται
από την Έρευνα στους Συντονιστές των Κ.Κ. όπου δηλώνεται η ξεκάθαρη
ενεργοποίηση του Πυλώνα 1. «Υποδοχή, ενημέρωση, υποστήριξη των πολιτών»
στο πλαίσιο του οποίου υπάγονται οι εν λόγω υπηρεσίες για την κάλυψη της
Ανάγκης 3. Ομοίως, επιβεβαιώνεται από την ενεργοποίηση του Πυλώνα 2.
«Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και Δομές» κατά το σκέλος κυρίως της
παραπομπής σε άλλες δομές και υπηρεσίες. Σημειώνεται ακόμα, ότι φαίνεται να
έχει ενεργοποιηθεί περισσότερο ο Άξονας Β. στην περίπτωση των Κ.Κ. με
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παραρτήματα ΡΟΜΑ καθώς οι Ρομά χρησιμοποιούν υπηρεσίες τόσο για την
προώθηση στην απασχόληση όσο και για την αναβάθμιση των επαγγελματικών
του προσόντων.
Τα Κ.Κ. συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην επίτευξη της Αν. 4. Αντιμετώπιση της
ανεργίας καθώς διασυνδέουν τους πολίτες με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες
απασχόλησης, καθώς και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια της
περιοχής παρέμβασής τους. Κεντρικό ρόλο έχει η δικτύωση με τις υπηρεσίες του
ΟΑΕΔ για τη διασφάλιση της άμεσης παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων,
αλλά και την πρόσβαση στην πληροφόρηση για προγράμματα και δράσεις
προώθησης στην απασχόληση τα οποία είναι ενεργά ή προγραμματίζεται να
ενεργοποιηθούν. Η επίτευξη της ανάγκης αυτής δεν επιβεβαιώνεται από την
Έρευνα στους Συντονιστές των Κ.Κ. όπου δηλώνεται η μη ικανοποιητική
ενεργοποίηση του Πυλώνα 2. «Συνεργασία με Υπηρεσίες και δομές» κατά το σκέλος
της προώθησης των ωφελούμενων στην απασχόληση.
Δράση 9iv.1.2.2 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών
υπηρεσιών. Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία,
Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικά Φαρμακεία
Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, δηλαδή οι δομές Σίτισης, Βασικών Αγαθών
και Κοινωνικά Παντοπωλεία συνεργούν πολύ σημαντικά (Βαθμός 5) με την Ανάγκη
1. Αντιμετώπιση της φτώχειας καθώς, αντιμετωπίζουν, με τις άμεσες
παρεμβάσεις τους (υλική υποστήριξη), το φαινόμενο της ακραίας φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού
που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Για τον ίδιο λόγο, οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, συνεργούν (Βαθμός 4) και
με την Ανάγκη 3. Αντιμετώπιση των αιτιών του κοινωνικού αποκλεισμού ενώ
είναι ουδέτερες ως προς τις ανάγκες 2 και 4.
Δράση 9iv.1.2.3 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
– Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Τα ΚΗΦΗ συμβάλλουν πολύ σημαντικά (βαθμός 5 – Πλήρης Συνάφεια) στην
επίτευξη της Αν. 3. Αντιμετώπιση των αιτιών του κοινωνικού αποκλεισμού
αφού αποτελούν δομές κοινωνικής στήριξης και μέριμνας με στόχο την παροχή
υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να
αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το
οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να
ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Μέσω των παρεχόμενων
υπηρεσιών σε ηλικιωμένους βοηθούν άμεσα στην απελευθέρωση των μελών του
νοικοκυριού, ώστε αυτά (τα μέλη της οικογένειας) να έχουν πρόσβαση σε
υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης.
Τα ΚΗΦΗ συμβάλλουν στην επίτευξη της Αν.1. Αντιμετώπιση της φτώχειας αφού
μέσω των υπηρεσιών τους συμβάλλουν στη διατήρηση μιας φυσιολογικής
κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού
περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ηλικιωμένων ή παιδιών
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ΑΜΕΑ και συνεπώς σημειώνουν σωρευτική θετική συνέπεια στην καταπολέμηση
της φτώχειας.
Οι Κοινωνικές Δομές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως παρουσιάστηκαν και
συνδέθηκαν με τις ανάγκες, παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συνάφειας με τα
προβλήματα των ομάδων πληθυσμού που στοχεύουν.

3.4 Παρουσίαση της λογικής των παρεμβάσεων και αποτίμηση του
βαθμού εσωτερικής συνοχής και συνάφειας με τις Επενδυτικές
Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ
Στο παρόν υποκεφάλαιο αναπτύσσεται το Αξιολογικό ερώτημα 3 «Ποιος ο βαθμός
συνάφειας και συνοχής της λογικής των παρεμβάσεων;» κατά το σκέλος της
εσωτερικής συνοχής και της συνάφειας του σχεδιασμού των αξιολογούμενων
παρεμβάσεων με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του
ΠΕΠ.
Συγκεκριμένα εξετάζεται το πώς σχετίζονται οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις με
τις Επενδυτικές προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους του ΠΕΠ.
Η εκτίμηση πραγματοποιείται με τη δημιουργία Μήτρας Συνάφειας μεταξύ των
στόχων της Επενδυτικής Προτεραιότητας (κάθετος άξονας) και της εκάστοτε
αξιολογούμενης κατηγορίας δομής.
Επενδυτική προτεραιότητα: 9iii – Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
Δράση 9iii.1.1.4 Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από
διακρίσεις – Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
Κατηγορία Δομής: Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρία (ΚΔΗΦ)
Οι στόχοι της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii – Καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθησης της ισότητας των ευκαιριών είναι:


Βελτίωση της απασχολησιμότητας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια
και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν στην ευθύνη τους ΑμεΑ



Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και
εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

υπηρεσιών

Τα ΚΔΗΦ συμβάλλουν σε πολύ υψηλό βαθμό στον στόχο της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 9ιιι καθώς,
α. μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών τους δίνουν τη δυνατότητα τους σε άτομα
με αυξημένες ευθύνες φροντίδας εξαρτημένων ατόμων να συμμετάσχουν ισότιμα
στην αγορά εργασίας και
β. εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία σε δομή ανοικτής φροντίδα βοηθώντας στην
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, καθώς και στη βελτίωση των
συνθηκών κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία.
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Πίνακας 1:Πίνακας Συνάφειας και Βαθμός Συνάφειας (Στόχοι 9iii - ΚΔΗΦ)

Στόχοι Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii

ΚΔΗΦ

Βελτίωση της απασχολησιμότητας ατόμων που πλήττονται
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν στην ευθύνη

5



5



τους ΑμεΑ
Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Θεματικός στόχος 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη φτώχεια)
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.
Οι στόχοι της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας είναι:


Στόχος 1. Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό της
Περιφέρειας και ειδικά σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές
κοινωνικές ομάδες



Στόχος 2. Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων
σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

Όλες οι Κοινωνικές Δομές συνεργούν και ικανοποιούν τον Στόχο 2. της
Επενδυτικής Προτεραιότητας. Ο Στόχος 1. δεν συνεργεί με τις κοινωνικές δομές
καθώς σε αυτόν υπάγονται δομές και υπηρεσίες υγείας.
Πίνακας 2:Πίνακας Συνάφειας και Βαθμός Συνάφειας (Στόχοι - Κοινωνικές Δομές Στόχου 9iv)

Κ.Κ.

Δ.Π.Β.Α.

ΚΗΦΗ

Στόχος 1

-

-

-

Στόχος 2

5

4

4

Στόχοι Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iv

Δράση 9iv.1.2.1 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
– Κέντρα Κοινότητας (K.K)
Τα Κ.Κ. ικανοποιούν τον Στόχο 2 σε πολύ υψηλό βαθμό καθώς η δημιουργία τους
έχει ως στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης
προσέγγισης σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό
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επίπεδο, καθώς και στην άμβλυνση της αποσπασματικότητας των δράσεων
μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό σχεδιασμό. Ομοίως συνεισφέρουν και στην
άρση της άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών
στους Δήμους.
Δράση 9iv.1.2.2 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών
υπηρεσιών. Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Δ.Π.Β.Α): Κοινωνικά
Παντοπωλεία, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικά Φαρμακεία
Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών ικανοποιούν τον Στόχο 2. σε υψηλό βαθμό
καθώς σκοπός της λειτουργίας τους είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
ευάλωτων ομάδων του τοπικού πληθυσμού και ο περιορισμός του φαινομένου
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με τελικό στόχο την ομαλή επανένταξη
των ωφελούμενων στην κοινωνία. Οι δομές οργανώνονται στα πλαίσια της
κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας, η σκοπιμότητα των οποίων επιβεβαιώνεται
από την ύπαρξη μεγάλων αριθμών ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες φτώχιας.
Δράση 9iv.1.2.3 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
– Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Τα ΚΗΦΗ ικανοποιούν τον Στόχο 2. σε υψηλό βαθμό καθώς αποσκοπούν στην
παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της
οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο
μέλος, στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού
αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας.

3.5 Αποτίμηση της συμπληρωματικότητας - συνέργειας μεταξύ των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων
Στο παρόν υποκεφάλαιο αναπτύσσεται το Αξιολογικό ερώτημα 3 «Ποιος ο βαθμός
συνάφειας και συνοχής της λογικής των παρεμβάσεων;» κατά το σκέλος του
βαθμού συμπληρωματικότητας - συνέργειας μεταξύ των αξιολογούμενων
παρεμβάσεων.
Η εκτίμηση πραγματοποιείται με τη δημιουργία Μήτρας Συνάφειας μεταξύ των
Κοινωνικών Δομών.
Πίνακας 3:Πίνακας Συμπληρωματικότητας - Συνέργειας μεταξύ των αξιολογούμενων παρεμβάσεων
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Υψηλή Συνάφεια , Μέτρια Συνάφεια , Χαμηλή Συνάφεια 

Όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα τα Κέντρα Κοινότητας συνεργούν σε
υψηλό βαθμό (Βαθμός Συνάφειας – Υψηλός) με όλες τις κοινωνικές δομές καθώς
αποτελούν την βασική «Πύλη» εισόδου και διασύνδεσης των ωφελούμενων με όλες
τις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Οι λοιπές Κοινωνικές Δομές, αναμενόμενα δεν συνεργούν άμεσα μεταξύ τους, μιας
και ικανοποιούν διαφορετικές ανάγκες των πληθυσμών που απευθύνονται.
Εμμέσως, όμως συνδέονται (Βαθμός Συνάφειας – Χαμηλός) μιας και απώτερος
στόχος όλων των δομών είναι η άρση των εμποδίων της κοινωνικής ένταξης και
αντιμετώπισης των φαινομένων αποκλεισμού και περιθωριοποίησης.

3.6 Συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων/συμπερασμάτων ανά
Κατηγορία Δομής
Οι Κοινωνικές Δομές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου [Κέντρα Διημέρευσης –
Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ), Κέντρα Κοινότητας (Κ.Κ.),
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(ΚΗΦΗ)] οι οποίες εντάσσονται στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων»,
αποτελούν συνισταμένη εθνικών στρατηγικών, όπως η Εθνική Στρατηγική
Κοινωνικής Ένταξης, η Εθνική Στρατηγική για τους Ρομά, η Εθνική Στρατηγική για
την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών και λαμβάνουν υπόψη, κατά τον
προγραμματικό σχεδιασμό τους, τις ανάγκες τόσο των επιμέρους ομάδων στόχου
(άτομα σε κατάσταση φτώχειας, άνεργοι, Ρομά, κάτοικοι μικρών νησιών κ.λ.π), όσο
και των ειδικών περιφερειακών και τοπικών συνθηκών (πολύνησιωτικότητα,
κυριαρχία του τουρισμού στην παραγωγική διάρθρωση) της Περιφέρειας.
Οι Κοινωνικές Δομές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως παρουσιάστηκαν και
συνδέθηκαν με τις ανάγκες (άμεση αντιμετώπιση της φτώχειας, αντιμετώπιση του
ελλείμματος της πληροφόρησης, μεσο – μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των αιτιών
του κοινωνικού αποκλεισμού, αντιμετώπιση της ανεργίας), παρουσιάζουν υψηλό
βαθμό συνάφειας με τα προβλήματα των ομάδων πληθυσμού που στοχεύουν.
Τα σημαντικότερα ευρήματα ανά κατηγορία δομής έχουν ως ακολούθως:
Κέντρα Κοινότητας
 Τα Κ.Κ. συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην επίτευξη της Εθνικής Στρατηγικής
για την Κοινωνική Ένταξη, σημειώνοντας πολύ υψηλής έντασης συνέργεια,
γεγονός που τεκμηριώνεται καθώς υποστηρίζουν τους Δήμους, ως στοιχείο
του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής συνοχής και αναπτύσσουν
ένα τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, την εξυπηρέτηση και
διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες
που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης, με στόχο την εξυπηρέτηση
των αναγκών τους. Όταν δε, τα Κ.Κ. ενσωματώνουν και λειτουργίες
εξειδικευμένων κέντρων που αποτελούν διακριτά παραρτήματα για ειδικές
κατηγορίες του πληθυσμού (π.χ. Κέντρα Ρομά, Κέντρα Ένταξης
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Μεταναστών) συμβάλλουν πολύ σημαντικά και στις Στρατηγικές της Χώρας
για τους Ρομά και την Ένταξη των Πολιτών Τρίτων χωρών.
Τα Κ.Κ. ικανοποιούν με πλήρη συνάφεια την ΠΕΣΚΕ καθώς αποτελούν
βασικό εργαλείο υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής
Ένταξης για την ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού (άτομα
φτωχά ή άτομα που απειλούνται από τη φτώχεια, μετανάστες, άνεργοι,
Ρομά, κάτοικοι μικρών νησιών κ.λ.π) μέσω της παραπομπής τους σε
αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
Παράλληλα, αποτελούν σημαντικό
μηχανισμό άρσης των προβλημάτων χωρικής συνοχής και λειτουργικών
διασυνδέσεων μεταξύ των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, τα οποία
αναδύονται, λόγω του κατακερματισμού της Περιφέρειας, σε μικρά,
διάσπαρτα και απομακρυσμένα νησιά.
Τα Κ.Κ. με βάση τον σχεδιασμό τους θα έπρεπε να αναδεικνύονται ως η
«καρδιά» του συστήματος κοινωνικής ένταξης, ειδικά, στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας
και της εποχιακής απασχόλησης στον τουριστικό κλάδο.
Τα Κ.Κ, καλύπτοντας, με βαθμό πλήρους συνάφειας, όλες τις ανάγκες της
ομάδας στόχου, σχεδιαστικά παρέχουν ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών
υπηρεσιών “Μιας Στάσης” α. αποτελώντας (σχεδιαστικά) ένα τοπικό σημείο
αναφοράς για υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με
υπηρεσίες και προγράμματα και, β. παρέχοντας (σύμφωνα με τον
προγραμματικό σχεδιασμό) ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων
υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά.
Αντιμετωπίζουν την απουσία ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και
εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και την
αποσπασματικότητα των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό
σχεδιασμό.
Είναι αξιοσημείωτος ο κρίσιμος ρόλος που κλήθηκαν να υποστηρίξουν τα
Κέντρα Κοινότητας ως μηχανισμός άρσης των προβλημάτων που
παρατηρούνται στην περιφερειακή νησιωτική οικονομία του Νοτίου
Αιγαίου και λειτουργούν ως τροχοπέδη στην κοινωνική ένταξη και
ενσωμάτωση. Χαρακτηριστικά έχουν αναφερθεί στα παραπάνω κεφάλαια η
νησιωτικότητα και οι ανάγκες του εργατικού δυναμικού σε υποστηρικτικές
υπηρεσίες τους θερινούς μήνες υψηλής τουριστικής ζήτησης. Ο τρόπος
λειτουργίας των Κ.Κ. θα προσδιορίσει την πορεία της Κοινωνικής Ένταξης
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας καθώς αποτελούν,
από τη μία, το μέσο εκλαΐκευσης και γνωστοποίησης της περιφερειακής
πολιτικής και από την άλλη σύνδεσης των δυνητικών ωφελούμενων με
τους αρμόδιους φορείς.
Ωστόσο, τονίστηκε, στην Ομάδα Εστιασμένης Συνέντευξης με τα στελέχη
των Κ.Κ., το επίκεντρο της σχέσης των Κ.Κ. με τον πολίτη, στην πράξη από
την μέχρι σήμερα λειτουργία τους, παραμένει η επιδοματική διάσταση, τόσο
σε επίπεδο πληροφόρησης όσο και επίπεδο παροχής του επιδόματος ΚΕΑ
στο πλαίσιο του Πυλώνα Α. Παρά το γεγονός, ότι υπήρξαν προσπάθειες
σύνδεσης των Κ.Κ με την τοπική αγορά εργασίας δεν χρησιμοποιήθηκαν
υπηρεσίες του Πυλώνα Β. αναφορικά με την προώθηση των ωφελούμενων
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στην Απασχόληση. Μάλιστα στην Έρευνα των Συντονιστών των Κ.Κ. με
ερωτηματολόγιο φαίνεται ότι ενώ οι ωφελούμενοι ζήτησαν υπηρεσίες
αναφορικά με την «Παραπομπή τους σε άλλες δομές και υπηρεσίες»,
ωστόσο, λίγοι ήταν εκείνοι που απευθύνθηκαν στο Κ.Κ. για την
«Παραπομπή του σε υπηρεσίες απασχόλησης». Ελλειμματική, φαίνεται να
είναι και η ενεργοποίηση του Πυλώνα Γ. καθώς έχουν ενεργοποιηθεί μόνο
υπηρεσίες σχετικά με την Συμβουλευτική για την ένταξη στην αγορά
εργασίας, Συμβουλευτική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη και η Δημιουργική
Απασχόληση και η μαθησιακή στήριξη των παιδιών. Η εικόνα αυτή είναι
παρόμοια σε ωφελούμενους - ΡΟΜΑ των Κ.Κ. (κεντρικό) ενώ στην
περίπτωση των μεταναστών ωφελούμενων σημειώνονται διαφοροποιήσεις
καθώς φαίνεται ότι χρησιμοποιούν τις περισσότερες υπηρεσίες στο πλαίσιο
του Πυλώνα 3. Άλλη διαφοροποίηση προκύπτει και σε σχέση με
ωφελούμενους ΡΟΜΑ των παραρτημάτων. Εκεί φαίνεται να έχει
ενεργοποιηθεί περισσότερο ο Άξονας Β. καθώς οι Ρομά χρησιμοποιούν
υπηρεσίες τόσο για την προώθηση στην απασχόληση όσο και για την
αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Όπως και στις άλλες
περιπτώσεις ωφελούμενων έχει ενεργοποιηθεί ο Πυλώνας Α., ενώ ο
Πυλώνας Γ. δεν έχει ενεργοποιηθεί.
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
 Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών συμβάλλουν στην επίτευξη της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, κατά το σκέλος καταπολέμησης της
Φτώχειας καθώς αποτελούν δομές Φτώχειας στο πλαίσιο του Θ.Σ. 9.
 Οι Δομές Φτώχειας συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην καταπολέμηση της
φτώχειας καθώς παρέχουν βασικά αγαθά (είδη παντοπωλείου, φαγητό) και
φάρμακα σε πολίτες που βρίσκονται σε κατάσταση (ακραίας) φτώχειας.
ΚΔΗΦ
 Τα ΚΔΗΦ συμβάλλουν στην επίτευξη της Εθνικής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη καθώς μέσω των αναπτυσσόμενων, εκτός του
νοικοκυριού, υπηρεσιών τους, καταπολεμάται ο κοινωνικός αποκλεισμός,
αφού απευθύνονται σε παιδιά και άτομα με αναπηρία παρέχοντάς τους
εκπαιδευτικές και ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες. Μέσω των υπηρεσιών
τους καταπολεμείται, σε μεσο – μακροπρόθεσμό πλαίσιο, και η φτώχεια
καθώς η δημιουργική – παιδαγωγική απασχόληση του παιδιού / ατόμου με
αναπηρία έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του ατόμου που είχε
επιβαρυνθεί τη φροντίδα του.
 Τα ΚΔΗΦ συμβάλλουν στην επίτευξη της ΠΕΣΚΕ
καθώς μέσω των
παρεχόμενων υπηρεσιών τους καταπολεμώνται οι διακρίσεις, αφού,
αποτελούν φορείς ανοικτής φροντίδας για παιδιά / άτομα με αναπηρία και,
ως εκ τούτου, υπάγονται στο Δίκτυο υπηρεσιών για την υποστήριξη
οικογενειών που φροντίζουν παιδιά/άτομα με αναπηρία. Επιπροσθέτως,
μέσω των υπηρεσιών τους καταπολεμάται η φτώχεια καθώς οι
παρεχόμενες υπηρεσίες τους συμβάλλουν στην απελευθέρωση των ατόμων
της οικογένειας (συνήθως μακροχρόνια ανέργων μελών) που έχουν
επιφορτιστεί με τη φροντίδα του μέλους – ΑΜΕΑ.
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Μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών τους δίνουν τη δυνατότητα α. σε
άτομα με αυξημένες ευθύνες φροντίδας εξαρτημένων ατόμων να
συμμετάσχουν ισότιμα στην αγορά εργασίας και β. εξυπηρετούν άτομα με
αναπηρία σε δομές ανοικτής φροντίδα βοηθώντας στην καταπολέμηση
των διακρίσεων λόγω αναπηρίας.

ΚΗΦΗ
 Τα ΚΗΦΗ, ως ανοικτές ημερήσιες Κοινωνικές Δομές, προωθούν την
κοινωνική ένταξη αφού συμβάλλουν στην άρση των συνθηκών κοινωνικού
αποκλεισμού των ατόμων τρίτης ηλικίας, μη δυνάμενα να
αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση των
ηλικιωμένων διατηρώντας τη συνοχή της οικογένειας. Ακόμα,
καταπολεμούν τη φτώχια καθώς συμβάλλουν στην εναρμόνιση της
οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με
ηλικιωμένο μέλος.
 Τα ΚΗΦΗ ως δομές ανοικτής φροντίδας που εξυπηρετούν ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού (ηλικιωμένους) συμβάλλουν στην υλοποίηση της ΠΕΣΚΕ με
διττό τρόπο. Αφενός μέσω της κοινωνικής ενεργοποίησης των ατόμων
(κοινωνική – εργασιακή επανένταξη) που ήταν επιφορτισμένα με την
επιμέλεια / φροντίδα των ηλικιωμένων και αφετέρου, με την άρση της
απομόνωσης και του αποκλεισμού των ηλικιωμένων (άρση κοινωνικού
αποκλεισμού).
 Συνεισφέρουν στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των
μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος όπως και στην αποφυγή της
ιδρυματικής περίθαλψης.
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4 Αξιολόγηση
της
Αποτελεσματικότητας
Αξιολογούμενων Παρεμβάσεων
4.1 Αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης
αντικειμένου των παρεμβάσεων

του

των

οικονομικού

Στην παρούσα υποενότητα, ο Αξιολογητής κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων
ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (31/12/2019) της πορείας υλοποίησης των υπό αξιολόγηση
Πράξεων, αναλύει το ποσοστό της απορρόφησης του οικονομικού αντικειμένου
των αξιολογούμενων πράξεων σε επίπεδο Πράξης, Κατηγορίας Δομής και
Επιχειρησιακού Προγράμματος συνολικά, ενώ παραθέτει τους παράγοντες που
επηρεάζουν αρνητικά το ποσοστό αυτό.
Συνολικά εξετάστηκαν είκοσι μία (21) ενταγμένες πράξεις, συνολικού εγκεκριμένου
προϋπολογισμού ύψους €11.990.682,84 ΔΔ, οι οποίες εντάχθηκαν στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου προς τα τέλη του 2016. Είναι σημαντικό
να αναφερθεί ότι για τον υπολογισμό της ποσοστού απορρόφησης ο Αξιολογητής
προχώρησε στον υπολογισμό του π/υ της κάθε Πράξης από την ημερομηνία
έναρξής της έως τις 31/12/2019, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η μεθοδολογία. Το
σύνολο των πράξεων που εξετάστηκαν παρουσιάζεται παρακάτω:
Πίνακας 4 :Αξιολογούμενες Πράξεις

Α/Α

1
2
3
4

Τίτλος Πράξης
Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
"ΕΛΠΙΔΑ"
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου Ερμούπολης
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου

Εγκεκριμένος Π/Υ
Πράξης (€)

Π/Υ Πράξεων από
την Έναρξή τους
έως τις
31/12/2019 (€)

1.152.000,00

474.552

450.000,00
360.000,00
270.000,00

197.814
156.691
119.209

5

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου

410.400,00

181.197

6

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά

1.016.880,00

448.967

7

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας

372.060,00

159.309

8

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου

225.600,00

99.606

9
10
11
12
13
14

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράτημα Ρομά
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

360.000,00
258.000,00
366.000,00
1.849.992,00
258.000,00
360.000,00

154.352
110.629
156.796
792.854
110.528
156.613

15

ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου

581.560,49

313.073

16

ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου

634.498,28

341.571

17

ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου

688.891,42

299.842

18

ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η ΑΓΑΠΗ"

795.132,94

428.045

19

ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

567.875,71

305.706

20

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

221.000,00

96.191

21

Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου

792.792,00

344.892

ΣΥΝΟΛΟ

11.990.682,84

3.456.739

Πηγή: Στοιχεία ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, έως 31/12/2019
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Ποσοστό απορρόφησης σε επίπεδο Πράξης23
Σχετικά με το ποσοστό απορρόφησης σε επίπεδο Πράξης, παρατηρείται ότι η
απορρόφηση κυμαίνεται από 60,74% έως 107,59%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το
ποσοστό απορρόφησης στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων, με βάση τις
δαπάνες μέχρι 31/12/2019 ανέρχεται στο 84,80%. Πιο αναλυτικά, μεγαλύτερη
απορρόφηση καταγράφεται στις πράξεις που αφορούν τα ΚΗΦΗ:
 Αγ. Αποστόλων Ρόδου (107,59%),
 Νάουσας Πάρου "Η ΑΓΑΠΗ" (107,59%)
 Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (106,28%),
ενώ η μικρότερη απορρόφηση σημειώνουν οι εξής δομές:
 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου (60,74%), το
 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω (60,92%),
 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου (61,38%).
Αναλυτικά τα ποσοστά απορρόφησης ανά Πράξη, παρουσιάζονται στον Πίνακα 12
της Ενότητας 9.1 του Παραρτήματος.
Ποσοστό απορρόφησης ανά Κατηγορία Δομής24
Σε επίπεδο Κατηγορία Δομής, το ποσοστό απορρόφησης:
 στα Κέντρα Κοινότητας, κυμαίνεται στο 73,87%,
 στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, ο δείκτης κυμαίνεται στο 83,83%,
 στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ο δείκτης απορρόφησης
σύμφωνα με τα στοιχεία της πορείας υλοποίησης αγγίζει το 94,63%,
 ενώ στα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΗΦ) ο δείκτης κυμαίνεται στο 94,24%.
Αναλυτικά τα ποσοστά απορρόφησης ανά Κατηγορία Δομής, παρουσιάζονται στον
Πίνακα 13 της Ενότητας 9.1 του Παραρτήματος.
Ποσοστό Απορρόφησης Αξιολογούμενων
Επιχειρησιακού προγράμματος 25

Παρεμβάσεων

σε

επίπεδο

Με δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός του συνόλου των αξιολογούμενων
παρεμβάσεων δεσμεύει το 7,74% του συνολικού προϋπολογισμού του
Προγράμματος, το ποσοστό απορρόφησης του συνόλου των αξιολογούμενων
πράξεων σε επίπεδό Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται στο 2,92%.
Ποσοστό Απορρόφησης
Κοινωνικού Ταμείου 26

Αξιολογούμενων

Παρεμβάσεων

σε

επίπεδο

Δεδομένου ότι οι Αξιολογούμενες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεσμεύουν το 24,87% των διαθέσιμων πόρων του εν
23

Ο υπολογισμός του δείκτη προκύπτει από τον λόγο: «πιστοποιημένες δαπάνες πράξης έως 31/12/2019/
προϋπολογισμός πράξης από την έναρξή της έως 31/12/2019»
24 Ο υπολογισμός του δείκτη προκύπτει από τον λόγο: «Σύνολο πιστοποιημένων δαπανών σε επίπεδο
κατηγορίας δομής/συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός πράξεων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία δομής»
25 Ο υπολογισμός του δείκτη προκύπτει από τον λόγο: «σύνολο πιστοποιημένων δαπανών πράξεων έως
31/12/2019/συνολικός προϋπολογισμός Επιχειρησιακού Προγράμματος»
26 Ο υπολογισμός του δείκτη προκύπτει από τον λόγο: «σύνολο πιστοποιημένων δαπανών πράξεων/σύνολο
διαθέσιμων πόρων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου»
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λόγω ταμείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το ποσοστό απορρόφησης των εν
λόγω παρεμβάσεων σε επίπεδο Κοινωνικού ταμείου ανέρχεται στο 9,37%.
Παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό απορρόφησης
Παρά το γεγονός ότι τόσο σε επίπεδο Πράξης, όσο και σε επίπεδο Κατηγορίας
Δομής τα ποσοστά απορρόφησης κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, παρόλα αυτά ο
Αξιολογητής κατέγραψε παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν τα ποσοστά
απορρόφησης των πράξεων χωρίς όμως να λειτουργούν ανασταλτικά.
Ένας βασικός παράγοντας ο οποίος αφορά μόνο τα Κέντρα Κοινότητας και τις
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, είναι η καθυστέρηση της στελέχωσης κάποιων
Δομών ή η μη άμεση αντικατάσταση στελεχών που αποχωρούσαν, λόγω
χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών που ακολουθούνται από τους
Δικαιούχους των Πράξεων για τις διαδικασίες προσλήψεων.
Το παραπάνω πρόβλημα το οποίο οδήγησε στην καθυστέρηση έναρξης
υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των Πράξεων, δεν παρατηρήθηκε στις
περιπτώσεις των ΚΗΦΗ και των ΚΔΗΦ καθώς επρόκειτο για παρεμβάσεις που
λειτουργούσαν στην Περιφέρεια από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο,
με αποτέλεσμα να υπάρχει η ωριμότητα από την πλευρά τον δικαιούχων για να
συνεχιστεί η λειτουργίας τους και την τρέχουσα προγραμματική περίοδο χωρίς να
υπάρξουν σημαντικές ελλείψεις ή ανάγκες που να επηρεάζουν την απορρόφηση
του οικονομικού αντικειμένου. Η ωριμότητα των Πράξεων αυτών αποτυπώνεται
και στα υψηλά ποσοστά απορρόφησης που σημειώνονται τόσο σε επίπεδο Πράξης
όσο και σε επίπεδο Κατηγορίας Δομής.

4.2 Βαθμός επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων
Στο πλαίσιο του υποκεφαλαίου 4.2. απαντώνται τα ερωτήματα 2.2. «Σε ποιο βαθμό
έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τις εκροές» και 2.3.
«Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τα
αποτελέσματα;». Συγκεκριμένα, για την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των
στόχων που έχουν τεθεί ως προς τις εκροές εξετάζονται οι δείκτες εκροών 05502
«Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» και 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών» σε επίπεδο Πράξης και Κατηγορίας Δομής.27 28
Ομοίως για την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ως
προς τα αποτελέσματα εξετάζεται ο δείκτης αποτελέσματος 05504 «Αριθμός
δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες»,29 η τιμή του οποίου

27

Τα παραρτήματα των Δομών (π.χ. παράρτημα ΡΟΜΑ στα Κέντρα Κοινότητας) δεν προσμετρώνται στο δείκτη.
Συνεπώς αν ένας ωφελούμενος έχει λάβει περισσότερες από μία υπηρεσίες από μία Δομή στη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης, θα μετράται μία φορά στην πράξη. Επίσης, αν ένας ωφελούμενος σε μία πράξη που
διαρκεί τρία έτη λαμβάνει υπηρεσίες και στα 3 χρόνια διάρκειας της πράξης, θα μετρηθεί μία φορά κατά το
πρώτο έτος που για πρώτη φορά ωφελήθηκε από την εν λόγω πράξη. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΣΕΚΤ ,
κατόπιν σχετικής σύστασης της ΕΔΕΛ, καταχωρείται το ΑΜΚΑ του αιτούντος/λήπτη των υπηρεσιών για όλους
τους ωφελούμενους που υποστηρίχθηκαν από τη Δομή.
29 Μεθοδολογική Προσέγγιση, Επίπεδο & εύρος ανάλυσης (σύμφωνα με το δελτίο ταυτότητας του δείκτη),
Οδηγός Αξιολόγησης Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 - 2020
28
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προκύπτει από τα ερωτηματολόγια προς τους Συντονιστές των Δομών και τους
Υπευθύνους Έργων των Πράξεων.
Η τιμή του δείκτη 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» θα προκύψει από τα ερωτηματολόγια
προς τους Συντονιστές των Δομών και τους Υπευθύνους Έργων των
Πράξεων
 Κέντρα Κοινότητας. Στην περίπτωση των Κέντρων Κοινότητας στα
ερωτηματολόγια που απευθύνονται στους Συντονιστές του ΚΚ, εάν στη
σχετική ερώτηση Δ330, η στήλη «Εκ των οποίων διευρυμένες» 31λάβει έστω
και ένα «ΝΑΙ», σε τουλάχιστον μία από τις υποκατηγορίες κάθε πυλώνα
υπηρεσιών, τότε ο δείκτης λαμβάνει θετική τιμή για τη συγκεκριμένη δομή.
 ΚΗΦΗ, Δομές Βασικών Αγαθών. Στην περίπτωση των ΚΗΦΗ και των Δομών
Βασικών Αγαθών για να λάβει θετική τιμή ο δείκτης θα πρέπει να
συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
o στην ερώτηση Δ132 να έχουν δηλωθεί ότι υλοποιήθηκαν όλες οι
δράσεις δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες
περιλαμβάνονται στο σχέδιο δικτύωσης, και
o μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της έρευνας να έχει γίνει
χρήση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.
 ΚΔΗΦ. Στην περίπτωση των ΚΔΗΦ για να λάβει θετική τιμή ο δείκτης θα
πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
o να γίνεται χρήση Σχεδίου παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας
και παραμονής,
o στην ερώτηση Δ133 να έχουν δηλωθεί ότι υλοποιήθηκαν όλες οι
δράσεις δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες
περιλαμβάνονταν στο σχέδιο δικτύωσης, και
o μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της έρευνας να έχει γίνει
χρήση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.
Λαμβάνοντας υπόψη τις επεξεργασίες των δευτερογενών δεδομένων από το
ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 αναφορικά με τις τιμές στόχου των δεικτών εκροής
ανά πράξη καθώς και την τιμή επίτευξης των δεικτών εκροής έως 31.12.2019
ανά πράξη και σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας, προκύπτουν τα
παρακάτω συμπεράσματα ανά επίπεδο Πράξης και Κατηγορίας Δομής. Τα
συμπεράσματα αυτά έχουν προκύψει από την επεξεργασία των δευτερογενών
δεδομένων, σε συνδυασμό με τα πορίσματα από την επεξεργασία των ποιοτικών
(πρωτογενών) ερευνών. Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο Αξιολογητής προκειμένου να
υπερτονίζει τις αναντιστοιχίες σχετικά με την καταγραφή των ωφελούμενων,
μεταξύ του ΟΠΣ και των συστημάτων των Δικαιούχων (π.χ. ΗΔΙΚΑ), για τον δείκτη
05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών», προχώρησε στην
αντιπαραβολή αυτών, προκειμένου να δώσει έμφαση στην αναντιστοιχία αυτή. Σε
κάθε περίπτωση, όπως καταγράφηκε και παραπάνω για τον υπολογισμό του


30

Στο σχετικό ερωτηματολόγιο προς τους Συντονιστές των Κέντρων Κοινότητας

31

Δηλαδή, παρέχουν καινούριες υπηρεσίες που δεν παρέχονταν από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των
Δήμων πριν τη δημιουργία των Κ.Κ.
32
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Στο σχετικό ερωτηματολόγιο για τους Υπευθύνους Δομών ΚΗΦΗ
Στο σχετικό ερωτηματολόγιο για τους Υπευθύνους Δομών ΚΔΗΦ
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ποσοστού επίτευξης του εν λόγω δείκτη χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΟΠΣ,
σύμφωνα με τα όσο ορίζονται στην μεθοδολογία του έργου.
Αναλυτικότερα:

Σε Επίπεδο Πράξης34
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΝΑΙΓ20 «Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων
κοινωνικών υπηρεσιών
Κέντρα Κοινότητας» (κωδικός ΟΠΣ1486) έχουν
ενταχθεί 13 Πράξεις οι οποίες τροφοδοτούν τους δείκτες 05502 «Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών»,
05503
«Aριθμός
επωφελουμένων
των
υποστηριζόμενων δομών» και 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες». Η εικόνα ανά Πράξη έχει ως ακολούθως:
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
υπερκαλυφθεί σε ποσοστό 170%.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα στοιχεία των ωφελούμενων των Κ.Κ. (στοιχεία έως Δεκέμβριο
2019) από το σύστημα ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων για το
συγκεκριμένο Κ.Κ. είναι: 663 (ποσοστό επίτευξης – 107%)].
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται.

που

προσφέρουν

Σημείωση: Το εν λόγω Κέντρο Κοινότητας έκανε αναφορά σε δύο (2) διευρυμένες
υπηρεσίες και συγκεκριμένα (α) Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας
(Πυλώνας Β.), (β) Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής
στήριξης παιδιών (Πυλώνας Γ). Επομένως ο δείκτης 05504 «Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για την εν λόγω δομή λαμβάνει
τον αριθμό 0.
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου Ερμούπολης
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
υπερκαλυφθεί σε ποσοστό 122%.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα στοιχεία των ωφελούμενων των Κ.Κ. (στοιχεία έως Δεκέμβριο
2019) από το σύστημα ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων για το
συγκεκριμένο Κ.Κ. είναι: 992 (ποσοστό επίτευξης – 73%)].
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται.

που

προσφέρουν

Σχόλιο: Το εν λόγω Κέντρο Κοινότητας δεν ανέφερε καμία υπηρεσία ως διευρυμένη,
επομένως η τιμή του δείκτη θα είναι μηδενική.
Αξίζει να σημειωθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση Δομής καταγράφηκαν και
υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν παρασχεθεί από τη Δομή όπως οι κάτωθι:
34

Στο παράρτημα της Παρούσης παρατίθενται αναλυτικοί Πίνακες με τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος.
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Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης
παιδιών
Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους
Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη,
ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδία με μαθησιακές
δυσκολίες, Ρομά και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας
Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 53%.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα στοιχεία των ωφελούμενων των Κ.Κ. (στοιχεία έως Δεκέμβριο
2019) από το σύστημα ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων για το
συγκεκριμένο Κ.Κ. είναι: 3.593 (ποσοστό επίτευξης: 102%).].
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται.

που

προσφέρουν

Σχόλιο: Το εν λόγω Κέντρο Κοινότητας έκανε λόγο για μια διευρυμένη υπηρεσία,
και συγκεκριμένα την υπηρεσία σχετικά με την «Παροχή ενημερωτικής συνδρομής
για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα,
διαδικασίες κ.λπ.» (Πυλώνας Γ.) Επομένως ο δείκτης για την εν λόγω δομή λαμβάνει
μηδενική τιμή.
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με Παράρτημα Ρομά
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 93%.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα στοιχεία των ωφελούμενων των Κ.Κ. (στοιχεία έως Δεκέμβριο
2019) από το σύστημα ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων για το
συγκεκριμένο Κ.Κ. είναι: 2.085. (ποσοστό επίτευξης: 139%)].
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται.

που

προσφέρουν

Σχόλιο: Το εν λόγω Κέντρο Κοινότητας έκανε αναφορά σε έξι (6) διευρυμένες
υπηρεσίες και συγκεκριμένα τις εξής: α) Συνεργασία και παραπομπή σε υπηρεσίες
απασχόλησης (Πυλώνας Β.), β) Συνεργασία και παραπομπή σε φορείς αρμόδιους
για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας ΔΒΜ και Νέας Γενιάς
(Πυλώνας Β.), γ) Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας (Πυλώνας Β.), δ)
Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης (Πυλώνας Γ.), ε) Ανάπτυξη
δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών (Πυλώνας
Γ.), στ) Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού (Πυλώνας Γ.). Επομένως ο δείκτης 05504
«Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για την εν
λόγω δομή λαμβάνει τιμή 0.
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Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 73%.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στα στοιχεία των ωφελούμενων των Κ.Κ. (στοιχεία έως Δεκέμβριο
2019) από το σύστημα ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων για το
συγκεκριμένο Κ.Κ. είναι: 955. (ποσοστό επίτευξης: 95%)].
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται.

που

προσφέρουν

Σημείωση: Το εν λόγω Κέντρο Κοινότητας αναφέρθηκε σε πολλές διευρυμένες
υπηρεσίες και συγκεκριμένα στις εξής: 1) Συνεργασία και παραπομπή σε άλλες
δομές και υπηρεσίες (Πυλώνας Β.), 2) Παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης
(Πυλώνας Β.), 3) Συνεργασία και παραπομπή σε φορείς αρμόδιους για την
εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας ΔΒΜ και Νέας Γενιάς (Πυλώνας
Β.), 4) Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας (Πυλώνας Β.), 5) Παροχή
συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας (Πυλώνας Γ.), 6)
Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης (Πυλώνας Γ.), 7) Ανάπτυξη
δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών (Πυλώνας
Γ.), 8) Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους (Πυλώνας
Γ.), 9) Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό
περιεχόμενο (Πυλώνας Γ.), 10) Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την
κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδία με
μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας (Πυλώνας Γ.),
11) Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με
παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ. (Πυλώνας Γ.), 12)
Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών (Πυλώνας Γ.), 13) Ανάπτυξη Δικτύου
Εθελοντισμού (Πυλώνας Γ.). Επομένως ο δείκτης για την εν λόγω δομή λαμβάνει
τιμή 0.
Κέντρo Κοινότητας Δήμου Καρπάθου
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 40%.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στα στοιχεία των ωφελούμενων των Κ.Κ. (στοιχεία έως Δεκέμβριο
2019) από το σύστημα ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων για το
συγκεκριμένο Κ.Κ. είναι: 443. (ποσοστό επίτευξης: 59%)].
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών που
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» ικανοποιείται κατά 100%.

προσφέρουν

Σημείωση: Το εν λόγω Κέντρο Κοινότητας ανέφερε ότι όλες οι υπηρεσίες αποτελούν
διευρυμένες για την εν λόγω δομή, επομένως ο δείκτης 05504 «Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για την εν λόγω δομή λαμβάνει
τιμή 1.
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Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 81%.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στα στοιχεία των ωφελούμενων των Κ.Κ. (στοιχεία έως Δεκέμβριο
2019) από το σύστημα ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων για το
συγκεκριμένο Κ.Κ. είναι: 2.243. (ποσοστό επίτευξης: 70%)].
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται.

που

προσφέρουν

Σημείωση: Το εν λόγω Κέντρο Κοινότητας έκανε αναφορά σε μία διευρυμένη
υπηρεσία και συγκεκριμένα στην υπηρεσία σχετικά με την ανάπτυξη δικτύου
εθελοντισμού (Πυλώνας Γ.). Επομένως ο δείκτης για την εν λόγω δομή λαμβάνει
τιμή 0.
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
υπερκαλυφθεί σε ποσοστό 144%.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στα στοιχεία των ωφελούμενων των Κ.Κ. (στοιχεία έως Δεκέμβριο
2019) από το σύστημα ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων για το
συγκεκριμένο Κ.Κ. είναι: 479. (ποσοστό επίτευξης: 159%)].
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται.

που

προσφέρουν

Σημείωση: Το εν λόγω Κέντρο Κοινότητας δεν ανέφερε καμία υπηρεσία ως
διευρυμένη, επομένως η τιμή του δείκτη 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» θα είναι μηδενική.
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 64%.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα στοιχεία των ωφελούμενων των Κ.Κ. (στοιχεία έως Δεκέμβριο
2019) από το σύστημα ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων για το
συγκεκριμένο Κ.Κ. είναι: 414. (ποσοστό επίτευξης: 69%)].
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται.

που

προσφέρουν

Σημείωση: Το εν λόγω Κέντρο Κοινότητας έκανε αναφορά σε εννέα (9) διευρυμένες
υπηρεσίες και συγκεκριμένα στις εξής:
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Πυλώνας Β. - Συνεργασία και παραπομπή σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή
προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας ΔΒΜ και Νέας Γενιάς, Συνεργασία με την
τοπική αγορά εργασίας
Πυλώνας Γ. - Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά
εργασίας, Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης, Ανάπτυξη δράσεων
δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών, Προγράμματα για
συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, Διοργάνωση εκδηλώσεων με
επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, Μεικτές δράσεις για την
κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για
μαθητές ΑμεΑ, παιδία με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Δικαιούχους Διεθνούς
Προστασίας, Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε
σχέση με παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ.
Επομένως
ο
δείκτης
05504
«Αριθμός
δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για την εν λόγω δομή λαμβάνει τιμή 0.
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 87%.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στα στοιχεία των ωφελούμενων των Κ.Κ. (στοιχεία έως Δεκέμβριο
2019) από το σύστημα ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων για το
συγκεκριμένο Κ.Κ. είναι: 2.923. (ποσοστό επίτευξης: 116%)].
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται.

που

προσφέρουν

Σημείωση: Το εν λόγω Κέντρο Κοινότητας έκανε αναφορά σε τέσσερεις (4)
διευρυμένες υπηρεσίες και συγκεκριμένα στις εξής:
Πυλώνας Γ. Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής
στήριξης παιδιών, Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για
νέους, Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη,
ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδία με μαθησιακές
δυσκολίες, Ρομά και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας, Παροχή ενημερωτικής
συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με παρεχόμενες δυνατότητες,
όργανα, διαδικασίες κ.λπ.
Επομένως
ο
δείκτης
05504
«Αριθμός
δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για την εν λόγω δομή λαμβάνει τιμή 0.
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 83%.
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[ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στα στοιχεία των ωφελούμενων των Κ.Κ. (στοιχεία έως Δεκέμβριο
2019) από το σύστημα ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων για το
συγκεκριμένο Κ.Κ. είναι: 1.081. (ποσοστό επίτευξης: 90%)].
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών που
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» ικανοποιείται κατά 100%.

προσφέρουν

Σημείωση:
Το εν λόγω Κέντρο Κοινότητας έκανε αναφορά σε έξι (6) διευρυμένες υπηρεσίες και
συγκεκριμένα στις εξής:
Πυλώνας Α. - Πληροφόρηση ή/και παραπομπή σε προγράμματα πρόνοιας
και κοινωνικής ένταξης, Υποστήριξη ένταξης στα παραπάνω προγράμματα
 Πυλώνας Β. - Συνεργασία και παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης
 Πυλώνας Γ. - Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην
αγορά εργασίας, Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης,
Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση
με παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ.
Επομένως
ο
δείκτης
05504
«Αριθμός
δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για την εν λόγω δομή λαμβάνει τιμή 1.


Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 56%.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στα στοιχεία των ωφελούμενων των Κ.Κ. (στοιχεία έως Δεκέμβριο
2019) από το σύστημα ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων για το
συγκεκριμένο Κ.Κ. είναι: 493. (ποσοστό επίτευξης: 70%)].
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών που
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» ικανοποιείται κατά 100%.

προσφέρουν

Σημείωση: Το εν λόγω Κέντρο Κοινότητας έκανε αναφορά σε εννέα (9) διευρυμένες
υπηρεσίες και συγκεκριμένα στις εξής:




Πυλώνας Α - Πληροφόρηση ή/και παραπομπή σε προγράμματα πρόνοιας
και κοινωνικής ένταξης, Υποστήριξη ένταξης στα παραπάνω προγράμματα
Πυλώνας Β. - Συνεργασία και παραπομπή σε άλλες δομές και υπηρεσίες,
Συνεργασία και παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης
Πυλώνας Γ. - Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην
αγορά εργασίας, Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και
μαθησιακής στήριξης παιδιών, Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία
ευκαιριών για νέους, Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την
κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ,
παιδία με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Δικαιούχους Διεθνούς
Προστασίας, Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού
χαρακτήρα σε σχέση με παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες
κ.λπ.
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Επομένως
ο
δείκτης
05504
«Αριθμός
δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για την εν λόγω δομή λαμβάνει τιμή 1.
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 75%.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στα στοιχεία των ωφελούμενων των Κ.Κ. (στοιχεία έως Δεκέμβριο
2019) από το σύστημα ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων για το
συγκεκριμένο Κ.Κ. είναι: 2.007. (ποσοστό επίτευξης: 80%)].
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται.

που

προσφέρουν

Σημείωση: Το εν λόγω Κέντρο Κοινότητας αναφέρθηκε σε πέντε (5) διευρυμένες
υπηρεσίες και συγκεκριμένα στις εξής:
Πυλώνας Γ. - Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους,
Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό
περιεχόμενο, Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη,
ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδία με μαθησιακές
δυσκολίες, Ρομά και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας), Παροχή ενημερωτικής
συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με παρεχόμενες δυνατότητες,
όργανα, διαδικασίες κ.λπ., Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού
Επομένως
ο
δείκτης
05504
«Αριθμός
δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για την εν λόγω δομή λαμβάνει τιμή 0.
Έως και τα τέλη του 2019 οι στόχοι των δεικτών στα περισσότερα Κ.Κ., σύμφωνα
με τα στοιχεία υλοποίησης του ΟΠΣ, έχουν καλυφθεί. Σε τρία, μάλιστα, ήτοι Κ.Κ.
Δήμου Τήνου, Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Δήμου Άνδρου, σημειώνεται υπερκάλυψη
στοχοθεσίας.
Ο στόχος του δείκτη που αφορά σε ωφελούμενους (05503 «Aριθμός
επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»), σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΠΣ, σε πολλές περιπτώσεις καλύπτεται ή υπερκαλύπεται λόγω της μεγαλύτερης
προσέλευσης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στα Κέντρα Κοινότητας,
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη Χώρα, την τελευταία δεκαετία,
λόγω των αυξημένων αναγκών τους σε επιδόματα και αγαθά.
Σημειώνεται, επίσης, ότι σε όλες τις δομές εμφανίζονται διαφοροποίησεις στις τιμές
του 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» όταν
πραγματοποιείται συσχέτιση μεταξύ των τιμών που δίδει το ΟΠΣ και των τιμών
που δίδεται από το σύστημα ΗΔΙΚΑ.
Δυο λόγοι35 ερμηνεύουν τη μεγαλύτερη εξυπηρέτηση πληθυσμού από τις δομές, σε
σχέση με τον αρχικά προβλεπόμενο αριθμό. Ο πρώτος αφορά στην αύξηση της
ανεργίας ειδικά στο εργατικό δυναμικού του τουριστικού κλάδου. Εδώ θα πρέπει
35

Ομάδα Εστιασμένης συζήτησης με Συντονιστές των Κέντρων Κοινότητας και Παραρτημάτων, Δείτε Παράρτημα
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να αναφερθεί, ότι στην ΠΝΑ, λόγω της έντονης τουριστικής δραστηριότητας, η
οποία κλιμακώνεται κατά τους τουριστικούς μήνες, υπάρχει έντονο το φαινόμενο
της εποχικότητας του αριθμού ανέργων και απασχολούμενων.
Ο δεύτερος σχετίζεται με τη μεγαλύτερη ανάγκη των πληθυσμών για επιδόματα
ενίσχυσης των εισοδημάτων τους, σε άμεση σύνδεση με την οικονομική κρίση που
ταλαιπώρησε την Περιφέρεια, αρκετά νωρίτερα από την πανδημία και άφησε το
αποτύπωμά της και σε όλες στις Κοινωνικές Δομές, οι οποίες είχαν εντονότερη
ζήτηση από ότι είχε προγραμματικά σχεδιαστεί.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κατά την τελευταία πενταετία, ενώ παραμένει η
δεύτερη σε μέγεθος κατά κεφαλήν εισοδήματος στη χώρα, παρουσιάζει
οικονομικο-κοινωνικές και χωρικές ανισορροπίες. Ενώ οι εθνικοί δείκτες
ανάπτυξης, απασχόλησης και φτώχειας δείχνουν μια σταθερά βελτιωτική τάση, η
ΠΝΑ παρουσιάζει επί τω πλείστω στασιμότητα. Ως αποτέλεσμα οι δείκτες των
ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό δεν
παρουσιάζουν ουσιαστική βελτίωση και υπολείπονται σαφώς της τάσης βελτίωσης
του εθνικού δείκτη.36
Σε δυο περιπτώσεις Κ.Κ. (Κάλυμνος, Κάρπαθος) ο δείκτης σημειώνει ποσοστό
υλοποίησης κάτω το 50%, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία υλοποίησης που
παρουσίαζει το ΟΠΣ.
Εδώ να πούμε ότι, το Κ.Κ. Καρπάθου καλύπτει εκτός από τον Δήμο Καρπάθου και
τον πληθυσμό του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου ενώ το Κ.Κ. Καλύμνου καλύπτει
τον πληθυσμό των Δήμων Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Νισύρου, Λειψών και
Αγαθονησίου όπου εμφανίζονται συγκεντρώσεις πληθυσμών σε κίνδυνο φτώχειας.
Μάλιστα, σε σχέση με αυτά τα νησιά, σημειώνεται ό,τι πολύ υψηλές συγκεντρώσεις
πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (σύμφωνα με τον
δείκτη Συντελεστή Χωροθέτησης (LQ)) εμφανίζονται κατά προτεραιότητα στους
Δήμους Καλύμνου, Λειψών, Αστυπάλαιας, Κάσου.37 Επιπλέον, παράγοντες όπως
η αδυναμία πρόσβασης στην έδρα των Κ.Κ. ή αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες
διαδικτύου, σε συνδυασμό ότι η εμβέλεια των δομών εκτείνεται και σε μικρά νησιά,
πιθανόν να λειτουργούν αποτρεπτικά για την προσέγγιση ατόμων και
νοικοκυριών στις κοινωνικές δομές που θα μπορούσαν να είναι δικαιούχοι, στην
περίπτωση των Κ.Κ. Καρπάθου και Καλύμνου, αλλά και άλλων ΚΚ που εξυπηρετούν
πολλά μικρά νησιά όπως (ΚΚ Μήλου, ΚΚ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ΚΚ
Δήμου Λέρου, KK Θήρας, ΚΚ Δήμου Κω, ΚΚ Κέας, ΚΚ Ρόδου).
Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών» θα καλυφθεί (ή/και υπερκαλυφθεί) μέχρι την λήξη της
προγραμματικής περιόδου καθώς οι ανάγκες θα αυξάνονται σταδιακά κατά την
εμβάθυνση της κοινωνικής κρίσης λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας από τον
Μάρτιο του 2020 και μετά.

36

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου, Π.10 – Κοινωνική / οικονομική έρευνα
καταγραφής και αποτύπωσης για το σύνολο της Περιφέρειας, σελ. 147
37 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου, Π.10 – Κοινωνική / οικονομική έρευνα
καταγραφής και αποτύπωσης για το σύνολο της Περιφέρειας, σελ. 99
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Ο δείκτης 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες
υπηρεσίες», ικανοποιείται μόνο σε τρεις περιπτώσεις Κ.Κ. δηλαδή, Καρπάθου,
Πάρου, Κέας, αφού μόνο αυτές οι δομές ανέφεραν έστω και μία υπηρεσία που
παρείχαν ως διευρυμένη και στους τρείς Πυλώνες Υπηρεσιών. Τα υπόλοιπα Κ.Κ. ως
Πράξεις θα τροφοδοτήσουν την τιμή του δείκτη αυτού εφόσον έως το τέλος της
προγραμματικής περιόδου θα προσφέρουν υπηρεσίες «διευρυμένες» σε όλους τους
Πυλώνες υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΝΑΙΓ21 «Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων
κοινωνικών υπηρεσιών
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικά
Παντοπωλεία, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικά Φαρμακεία» (Κωδικός ΟΠΣ 1487)
έχουν ενταχθεί 2 Πράξεις η οποίες τροφοδοτούν τους δείκτες 05502 «Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών»,
05503
«Aριθμός
επωφελουμένων
των
υποστηριζόμενων δομών» και 05504. Η εικόνα ανά Πράξη έχει ως ακολούθως:
Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 99%. Στα στοιχεία υλοποίησης του Δικαιούχου
(ωφελούμενοι έως τέλη 2019) φαίνονται καταγεγραμμένα 232 άτομα (% επίτευξης:
77%)
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται καθώς δεν συντρέχουν
σωρευτικά τα ακόλουθα:




στην ερώτηση Δ1 να έχουν δηλωθεί ότι υλοποιήθηκαν όλες οι δράσεις
δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο
σχέδιο δικτύωσης (Δεν υλοποιήθηκαν οι δράσεις με: Άλλες Κοινωνικές
Υπηρεσίες/ Δομές (Δομές αστέγων, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
κλπ.), ΟΑΕΔ, Επιχειρήσεις και συλλογικοί φορείς επιχειρηματικότητας)
μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της έρευνας να έχει γίνει χρήση του
Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 38,18%. Στα στοιχεία υλοποίησης του Δικαιούχου
(ωφελούμενοι έως τέλη 2019) φαίνονται καταγεγραμμένα 54 άτομα (% επίτευξης:
49%)
Το χαμηλό ποσοστό υλοποίησης του δείκτη 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών» για το κοινωνικό φαρμακείο εκτιμάται ότι οφείλεται
συνδυαστικά στους παρακάτω λόγους:
α) Ζητήματα προσπελασιμότητας των ωφελούμενων στην δομή αφού αυτή
εξυπηρετεί και τα μικρά νησιά Δονούσα,Κουφονήσια (Άνω Κουφονήσι και Κάτω
Κουφονήσι), Αμοργό, Ηρακλειά και Σχοινούσα.
«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
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Β) Ζητήματα υπο-στελέχωσης της δομής. Η δομή δεν στελεχώθηκε με υπεύθυνο
φαρμακοποιό, θέση που καλύφθηκε για μία ή δυο φορές την εβδομάδα38 από
εθελοντή πτυχιούχο φαρμακοποιό. Αυτό λογικά δημιούργησε ένα ακόμα εμπόδιο
για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων από τη δομή, αφού δεν υπήρξε το
κατάλληλα εξειδκευμένο στέλεχος στη Δομή για να καθοδηγήσει και ενημερώσει
σωστά τους ωφελούμενους.
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται καθώς δεν συντρέχουν
σωρευτικά τα ακόλουθα:




στην ερώτηση Δ1 να έχουν δηλωθεί ότι υλοποιήθηκαν όλες οι δράσεις
δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο
σχέδιο δικτύωσης (Δεν υλοποιήθηκαν οι δράσεις με: Άλλες Κοινωνικές
Υπηρεσίες/ Δομές (Δομές αστέγων, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
κλπ.), ΟΑΕΔ, Κέντρα Κοινότητας)
μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της έρευνας να έχει γίνει χρήση του
Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.

Ο δείκτης εκροής αναφορικά με τους ωφελούμενους έχει σχεδόν καλυφθεί στην
περίπτωση της Ρόδου ενώ υποτροφοδοτείται στην περίπτωση της Νάξου.
Πράγματι, στο κοινωνικό φαρμακείο της Ρόδου, προσέρχονται περισσότεροι
ωφελούμενοι από το αναμενόμενο (ο στόχος θα έχει υπερκαλυφθεί στα τέλη του
2023) γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον Συντονιστή του Κοινωνικού
Φαρμακείου του Δήμου Ρόδου, κατά την έρευνα πεδίου.
Από την άλλη, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο Συντονιστής της Δομής του Δήμου
Νάξου δήλωσε ότι ωφελούνται λιγότεροι δυνητικοί δικαιούχοι σε σχέση με την
αρχική εκτίμηση του σχεδιασμού καθώς «πολλοί από τους ωφελούμενους
κατοικούν σε ορεινά τμήματα του νησιού με αποτέλεσμα να μην έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης στη Δομή που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νησιού».
39

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το Κοινωνικό Φαρμακείο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
εξυπηρετεί τον πληθυσμό του Δήμου όπου εκτείνεται στα νησιά Νάξο, Δονούσα,
Κουφονήσια (Άνω Κουφονήσι και Κάτω Κουφονήσι), Αμοργό, Σχοινούσα και
Ηρακλειά στα οποία αποτυπώνεται μέση συγκέντρωση ατόμων που βρίσκονται σε
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.40 Εκτιμάται ότι «η νησιωτική
απομόνωση, η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες λόγω της νησιωτικότητας, τα
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, τα οποία συντελούν στην αύξηση του κινδύνου
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, έχουν ως αποτέλεσμα την μη κινητοποίηση

38

Απόσπασμα ανακοίνωσης σε μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης 29/01/2019 “ΘΕΜΑ: ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αναζητά πτυχιούχο φαρμακοποιό, για να
εξυπηρετήσει προσωρινά και σε εθελοντική βάση τους ωφελούμενους, τουλάχιστον μία με δύο φορές την
εβδομάδα και μέχρι την πρόσληψη του νέου φαρμακοποιού”
39 Έρευνα Πεδίου σε Συντονιστές Κοινωνικών Φαρμακείων, Δείτε αναλυτικά στο Β Παραδοτέο της Αξιολόγησης
40 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου, Π.10 – Κοινωνική / οικονομική έρευνα
καταγραφής και αποτύπωσης για το σύνολο της Περιφέρειας, σελ. 98
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πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

Σελίδα | 82

των νησιωτών για την προσέγγιση των ούτως ή άλλως λιγοστών υπηρεσιών των
κοινωνικών δομών» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 41
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται καθώς δεν συντρέχουν
σωρευτικά τα ακόλουθα:




στην ερώτηση Δ1 να έχουν δηλωθεί ότι υλοποιήθηκαν όλες οι δράσεις
δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο
σχέδιο δικτύωσης
μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της έρευνας να έχει γίνει χρήση του
Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.
**

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΝΑΙΓ22 «Δράσεις για τη βελτίωση τους θέσης
ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις, Κέντρα Διημέρευσης, Ημερήσιας
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» έχει ενταχθεί 1 Πράξη η οποία τροφοδοτεί
τους δείκτες 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών», 05503 «Aριθμός
επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» και 05504. Η εικόνα έχει ως
ακολούθως:
Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΕΛΠΙΔΑ
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 100%.
Η πράξη δεν ικανοποιεί τον δείκτη αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες». 42
Ο δείκτης που αφορά τους ωφελούμενους (05503 «Aριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών») έχει καλυφθεί. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον Υπεύθυνο
της Δομής, οποίος δηλώνει ότι «οι ωφελούμενοι που εξυπηρετούνται με τη
χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ είναι 20 άτομα». 43
Αναφορικά με τον δείκτη 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» , δεν ικανοποιείται, από τη εν λόγω Πράξη
εφόσον βάσει μεθοδολογίας, στην περίπτωση των ΚΔΗΦ για να λάβει θετική τιμή ο
δείκτης θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
o
o

Να γίνεται χρήση Σχεδίου παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας
και παραμονής. Ο όρος αυτός έχει ικανοποιηθεί.
Στην ερώτηση Δ1 να έχουν δηλωθεί ότι υλοποιήθηκαν όλες οι
δράσεις δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες
περιλαμβάνονταν στο σχέδιο δικτύωσης. Ο όρος δεν Ικανοποιήθηκε
με τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

41

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου, Π.10 – Κοινωνική / οικονομική έρευνα
καταγραφής και αποτύπωσης για το σύνολο της Περιφέρειας, σελ. 98
42 Όπως παραπάνω για τη μεθοδολογία μέτρησης του 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για τις Δομές Βασικών Αγαθών, τα ΚΗΦΗ και τα ΚΔΗΦ
43 Έρευνα Πεδίου στον Υπεύθυνο της Δομής ΚΔΗΦ , Δείτε αναλυτικά στο Β Παραδοτέο της Αξιολόγησης
«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
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o

Περιφερειών και Παραρτήματα αυτών (δομές κλειστού και ανοιχτού
τύπου).
Μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της έρευνας να έχει γίνει
χρήση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.44

Συνεπώς, η τιμή προόδου του δείκτη για την εν λόγω Πράξη είναι μηδενική.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΝΑΙΓ23 «Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων
κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» έχουν
ενταχθεί 5 Πράξεις η οποίες τροφοδοτούν τους δείκτες 05502 «Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών»,
05503
«Aριθμός
επωφελουμένων
των
υποστηριζόμενων δομών» και 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» .
Η εικόνα ανά Πράξη έχει ως ακολούθως:
ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 100%.
Η πράξη δεν ικανοποιεί τον δείκτη αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες». 45
ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου Η ΑΓΑΠΗ
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 117%.
Σχόλιο. Σημειώνεται ότι η μέγιστη δυναμικότητα της δομής είναι 30 άτομα ενώ στο
ΟΠΣ η τιμή υλοποίησης είναι 35.
Η πράξη δεν ικανοποιεί τον δείκτη αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες». 46
ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 120%.
Σχόλιο. Σημειώνεται ότι η μέγιστη δυναμικότητα της δομής είναι 15 άτομα ενώ
στο ΟΠΣ η τιμή υλοποίησης είναι 18.

44

Η προοπτική ολοκλήρωσής του Γεωπληροφοριακού Συστήματος στο πλαίσιο του Κυρίως Έργου
προβλέπεται εντός του δευτέρου τετραμήνου 2022
45

Όπως παραπάνω για τη μεθοδολογία μέτρησης του 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για τις Δομές Βασικών Αγαθών, τα ΚΗΦΗ και τα ΚΔΗΦ
46 Όπως παραπάνω για τη μεθοδολογία μέτρησης του 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για τις Δομές Βασικών Αγαθών, τα ΚΗΦΗ και τα ΚΔΗΦ
«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
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Η πράξη δεν ικανοποιεί τον δείκτη αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες». 47
ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 140%.
Σχόλιο. Σημειώνεται ότι η μέγιστη δυναμικότητα της δομής είναι 18 άτομα ενώ στο
ΟΠΣ η τιμή υλοποίησης είναι 21.
Η πράξη δεν ικανοποιεί τον δείκτη αποτελεσμάτων 05504«Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες». 48
ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 220%.
Σχόλιο. Σημειώνεται ότι η μέγιστη δυναμικότητα της δομής είναι 15 άτομα ενώ στο
ΟΠΣ η τιμή υλοποίησης είναι 33.
Η πράξη δεν ικανοποιεί τον δείκτη αποτελεσμάτων 05504. 49
Στην περίπτωση των ΚΗΦΗ, όπως παρουσιάζεται ανά Πράξη, σε τέσσερεις από τις
πέντε δομές, σημειώνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ, υπεκάλυψη
στοχοθεσίας στον δείκτη 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων
δομών».
Ωστόσο, να σημειωθεί, έχοντας κατά νου τα στοιχεία που λαμβάνουμε από τις
απαντήσεις των Υπεύθυνων των δομών στο ερώτημα Γ5 «Σε σχέση με ότι είχε
σχεδιασθεί αρχικά, κατά την έγκριση χρηματοδότησης του ΚΗΦΗ, πόσοι είναι οι
φιλοξενούμενοι»,50 «το μέγεθος των ωφελούμενων είναι το ίδιο με αυτό που είχε
σχεδιαστεί» και παράλληλα, η μέγιστη δυναμικότητα των δομών είναι ίδια με τη
στοχοθεσία που έχει δηλωθεί στα ενταγμένα έργα. Συνεπώς, εκτιμάται ότι ο
δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» θα πρέπει
να επικαιροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που δίνουν οι Υπεύθυνοι των
δομών.
ΚΗΦΗ
ΝΑΞΟΥ

ΚΗΦΗ
ΤΗΝΟΥ

ΚΗΦΗ ΑΓ.
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΡΟΔΟΥ

ΚΗΦΗ
ΠΑΡΟΥ

ΚΗΦΗ
ΡΟΔΟΥ

47

Όπως παραπάνω για τη μεθοδολογία μέτρησης του 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για τις Δομές Βασικών Αγαθών, τα ΚΗΦΗ και τα ΚΔΗΦ
48 Όπως παραπάνω για τη μεθοδολογία μέτρησης του 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για τις Δομές Βασικών Αγαθών, τα ΚΗΦΗ και τα ΚΔΗΦ
49 Όπως παραπάνω για τη μεθοδολογία μέτρησης του 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» για τις Δομές Βασικών Αγαθών, τα ΚΗΦΗ και τα ΚΔΗΦ
50 Έρευνα Πεδίου σε Υπευθύνους Πράξεων ΚΗΦΗ
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Μέγιστη
Δυναμικότητα
Δομής
(άτομα)

15

20
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30

15

Πηγή: Έρευνα πεδίου σε υπευθύνους Δομών ΚΗΦΗ

Αναφορικά με τον δείκτη 05504, δεν ικανοποιείται, από τη εν λόγω Πράξη εφόσον
βάσει μεθοδολογίας, στην περίπτωση των ΚΗΦΗ για να λάβει θετική τιμή ο δείκτης
θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
o

o

Στην ερώτηση Δ1 να έχουν δηλωθεί ότι υλοποιήθηκαν όλες οι δράσεις
δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στο
σχέδιο δικτύωσης. Καμία από τις Δομές δεν δήλωσε ότι υλοποίησε τις
συνεργασίες με όλους τους φορείς που προβλεπόταν στο Σχέδιο Δικτύωσης.
μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της έρευνας να έχει γίνει χρήση του
Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.51

Συνεπώς, η τιμή προόδου του δείκτη για όλες τις δομές είναι μηδενική.

Σε επίπεδο Κατηγορίας Δομής52
Στο πλαίσιο τεσσάρων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων53 σε δυνητικούς
δικαιούχους έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι παρακάτω κατηγορίες
κοινωνικών δομών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Κέντρα Κοινότητας
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 80%.
Η κατηγορία δομής ικανοποιεί τον δείκτη αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών
που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» κατά 20%.
Οι στοχοθεσίες των δεικτών εκροών σημειώνουν ικανοποιητικό επίπεδο
υλοποίησης. Ο 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει καλυφθεί καθώς
δημιουργήθηκαν τόσες δομές όσες προβλέπονταν, σύμφωνα με τα στοιχεία των
Τεχνικών Δελτίων Έργων. Ομοίως, ο 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών» σημειώνει πολύ υψηλά ποσοστά υλοποίησης και
δύναται να καλυφθεί ή/και υπερκαλυφθεί έως το τέλος της προγραμματικής
περιόδου λόγω της αναμενόμενα αυξημένης ζήτησης των υπηρεσιών των Κ.Κ. από
51

Η προοπτική ολοκλήρωσής του Γεωπληροφοριακού Συστήματος στο πλαίσιο του Κυρίως Έργου
προβλέπεται εντός του δευτέρου τετραμήνου 2022
52

Στο παράρτημα της Παρούσης παρατίθενται αναλυτικοί Πίνακες με τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος.
ΝΑΙΓ20. Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών - Κέντρα Κοινότητας
ΝΑΙΓ21. Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών - Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών /
Κοινωνικά Παντοπωλεία / Παροχή Συσσιτίου / Κοινωνικά Φαρμακεία
ΝΑΙΓ23. Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών - Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων
ΝΑΙΓ22. Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις - Κέντρα Διημέρευσης
Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
53
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τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, καθώς εμβαθύνεται η κοινωνική και
οικονομική κρίση ως απόρροια των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID 19.
Η συμβολή της χρόνιας οικονομικής κρίσης και της επιδεινούμενης κατάστασης
λόγω της πανδημίας εκτιμάται ότι συμβάλλει σημαντικά στην ένταση του
φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφέρεια. 54
Μάλιστα την τελευταία πενταετία, οι δείκτες των ανθρώπων που κινδυνεύουν από
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν
παρουσιάζουν ουσιαστική βελτίωση και υπολείπονται σαφώς της τάσης βελτίωσης
του εθνικού δείκτη.55
Αναφορικά με τον δείκτη 05504, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν ικανοποιείται
καθώς τροφοδοτείται μόνο από τρεις περιπτώσεις Κ.Κ. δηλαδή, Καρπάθου, Πάρου,
Κέας, αφού μόνο αυτές οι δομές ανέφεραν έστω και μία υπηρεσία που παρείχαν ως
διευρυμένη και στους τρείς Πυλώνες Υπηρεσιών.
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Δομές Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικά
Φαρμακεία)
Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 99,67%.
Η κατηγορία δομής δεν συνεισφέρει μέχρι τα τέλη του 2019 στον δείκτη
αποτελεσμάτων 05504.
Οι δείκτες εκροών βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο υλοποίησης.
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται καθώς δεν συντρέχουν
σωρευτικά τα ακόλουθα:




στην ερώτηση Δ1 να έχουν δηλωθεί ότι υλοποιήθηκαν όλες οι δράσεις
δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο
σχέδιο δικτύωσης (Δεν υλοποιήθηκαν οι δράσεις με: Άλλες Κοινωνικές
Υπηρεσίες/ Δομές (Δομές αστέγων, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
κλπ.), ΟΑΕΔ, Επιχειρήσεις και συλλογικοί φορείς επιχειρηματικότητας)
μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της έρευνας να έχει γίνει χρήση του
Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος. .56

Κοινωνικό Φαρμακείο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.

54

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου, Π.10 – Κοινωνική / οικονομική έρευνα
καταγραφής και αποτύπωσης για το σύνολο της Περιφέρειας, σελ. 103
55 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου, Π.10 – Κοινωνική / οικονομική έρευνα
καταγραφής και αποτύπωσης για το σύνολο της Περιφέρειας, σελ. 147
56
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Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 38%.
Η κατηγορία δομής δεν συνεισφέρει μέχρι τα τέλη του 2019 στον δείκτη
αποτελεσμάτων 05504.
Το χαμηλό ποσοστό υλοποίησης του δείκτη 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών» για το κοινωνικό φαρμακείο εκτιμάται ότι οφείλεται
συνδυαστικά στους παρακάτω λόγους:
α) Ζητήματα προσπελασιμότητας των ωφελούμενων από τα μικρά νησιά και τις
ορεινές περιοχές της Νάξου (εξυπηρετεί και Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσια,
Ηράκλειά και Αμοργό )
Β) Ζητήματα υπο-στελέχωσης της δομής καθώς δεν καλύφθηκε η θέση από
Φαρμακοποιό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» δεν ικανοποιείται καθώς δεν συντρέχουν
σωρευτικά τα ακόλουθα:




στην ερώτηση Δ1 να έχουν δηλωθεί ότι υλοποιήθηκαν όλες οι δράσεις
δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο
σχέδιο δικτύωσης (Δεν υλοποιήθηκαν οι δράσεις με: Άλλες Κοινωνικές
Υπηρεσίες/ Δομές (Δομές αστέγων, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
κλπ.), ΟΑΕΔ, Κέντρα Κοινότητας)
μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της έρευνας να έχει γίνει χρήση του
Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος. .57

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 134%.
Η κατηγορία δομής δεν ικανοποιεί τον δείκτη αποτελεσμάτων 05504.
Οι στοχοθεσίες των δεικτών σημειώνουν πολύ υψηλό ποσοστό υλοποίησης. Ο
05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει καλυφθεί καθώς δημιουργήθηκαν
τόσες δομές όσες προβλέπονταν, σύμφωνα με τα στοιχεία των Τεχνικών Δελτίων
Έργων.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» θα
πρέπει να επικαιροποιηθεί παίρνοντας την τιμή 95 λαμβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία των υπευθύνων των δομών.
Αναφορικά με τον δείκτη 05504, δεν ικανοποιείται, από τη εν λόγω Πράξη εφόσον
βάσει μεθοδολογίας, στην περίπτωση των ΚΗΦΗ για να λάβει θετική τιμή ο δείκτης
θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
57
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o

o

στην ερώτηση Δ1 να έχουν δηλωθεί ότι υλοποιήθηκαν όλες οι
δράσεις δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες
περιλαμβάνονταν στο σχέδιο δικτύωσης, και, 58
μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της έρευνας να έχει γίνει
χρήση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.

Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 100%.
Η κατηγορία δομής δεν ικανοποιεί τον δείκτη αποτελεσμάτων 05504.
Ο δείκτης που αφορά τους ωφελούμενους (05503 «Aριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών») έχει καλυφθεί.
Αναφορικά με τον δείκτη 05504, δεν ικανοποιείται, από τη εν λόγω Πράξη εφόσον
βάσει μεθοδολογίας, στην περίπτωση των ΚΔΗΦ για να λάβει θετική τιμή ο δείκτης
θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
o
o

o

να γίνεται χρήση Σχεδίου παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας
και παραμονής,
στην ερώτηση Δ1 να έχουν δηλωθεί ότι υλοποιήθηκαν όλες οι
δράσεις δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες
περιλαμβάνονταν στο σχέδιο δικτύωσης, και, 59
μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της έρευνας να έχει γίνει
χρήση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος. 60

4.3 Βαθμός συμβολής των εκροών και αποτελεσμάτων των
παρεμβάσεων στους αντίστοιχους στόχους του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Στο πλαίσιο του υποκεφαλαίου 4.3. απαντώνται τα ερωτήματα 2.2. «Σε ποιο βαθμό
έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τις εκροές» και 2.3.
«Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τα
αποτελέσματα;» κατά το σκέλος των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΠΕΠ.
Ομοίως, όπως και στο υποκεφάλαιο 4.2. διερευνάται η επίτευξη των στόχων που
είχαν τεθεί στους δείκτες εκροής 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» και
05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» καθώς και στον
δείκτη αποτελέσματος 05504.

58

Καμία από τις Δομές δεν δήλωσε ότι υλοποίησε τις συνεργασίες με όλους τους φορείς που προβλεπόταν στο
Σχέδιο Δικτύωσης
59 ΔΕΝ Ικανοποιήθηκε αφού δεν υλοποιήθηκαν δράσεις με το Κέντρο Κοινότητας και τα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφερειών και Παραρτήματα αυτών (δομές κλειστού και ανοιχτού τύπου)]
60
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Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα παρατηρείται ότι ο
βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ως προς τις εκροές επίπεδο
Επενδυτικής Προτεραιότητας του ΠΕΠ είναι υψηλός. Συγκριμένα:
Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών»
Στο πλαίσιο της Ε.Π. είχε τεθεί ο ειδικός στόχος «Βελτίωση της θέσης ανθρώπων
που κινδυνεύουν από διακρίσεις, ιδίως των γυναικών καθώς και ατόμων με
μειωμένα προσόντα με την αύξηση της απασχολησιμότητας τους και την
αντιμετώπιση προκαταλήψεων» ο οποίος υλοποιείται, μεταξύ άλλων, από την
Δράση 9iii.1.1.4 «Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από
διακρίσεις – Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».
Η δράση αυτή τροφοδοτεί τους δείκτες 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών», 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» και
05504.
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών», ο οποίος αποτελεί και δείκτη
του Πλαισίου Επίδοσης, έχει επιτευχθεί κατά 62,5%, στο σύνολο των Δράσεων που
εντάσσονται στην 9iii.
Θυμίζουμε ότι η αξιολογούμενη Δράσηiii1.1.4. όπου υπάγεται η κατηγορία πράξεων
ΚΔΗΦ τροφοδοτεί τον δείκτη 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» με μία (1)
δομή όπως είχε προγραμματικά σχεδιαστεί. Άρα ο στόχος έχει επιτευχθεί κατά
100%.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 183,23% στο σύνολο των Δράσεων που εντάσσονται στην
9iii (πέρα δηλαδή της Δράσηςiii1.1.4. στο πλαίσιο της οποία υπάγεται η υπό
αξιολόγηση κοινωνική δομή).
Θυμίζουμε ότι η αξιολογούμενη Δράση iii1.1.4. όπου υπάγεται η κατηγορία
πράξεων ΚΔΗΦ τροφοδοτεί τον δείκτη 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών» με είκοσι (20) ωφελούμενους, όπως είχε προγραμματικά
σχεδιαστεί. Άρα ο στόχος έχει επιτευχθεί κατά 100%.
Ο δείκτης 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες
υπηρεσίες» δεν έχει επιτευχθεί γιατί όπως χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί
παραπάνω, για τον δείκτη αυτόν, δεν αναμένεται να ικανοποιηθεί για τα ΚΔΗΦ,
εφόσον δεν εκπληρωθούν και τα τρία κριτήρια που έχουν τεθεί από τη
μεθοδολογία μέτρησης του δείκτη.
Επενδυτική Προτεραιότητας 9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων
των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας.»
Στο πλαίσιο της Ε.Π. είχε τεθεί ο ειδικός στόχος «Αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της κοινωνικό-οικονομικής κρίσης στην υγεία του πληθυσμού της Περιφέρειας και
ειδικά των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων» ο οποίος υλοποιείται, από τις
παρακάτω Δράσεις:
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Δράση 9iv.1.2.1 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών
υπηρεσιών – Κέντρα Κοινότητας 61
Δράση 9iv.1.2.2 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών
υπηρεσιών. Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία,
Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικά Φαρμακεία 62
Δράση 9iv.1.2.3 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών
υπηρεσιών – Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 63

Οι δράσεις αυτές τροφοδοτούν τους δείκτες 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων
δομών», 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» και
05504.
Ο δείκτης 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών», ο οποίος αποτελεί και δείκτη
του Πλαισίου Επίδοσης, έχει επιτευχθεί κατά 87% αφού υλοποιήθηκαν μόνο τα δύο
(2) από τα πέντε (5) κοινωνικά φαρμακεία που είχαν αρχικά σχεδιαστεί καθώς δεν
βρέθηκαν οι αναμενόμενες ειδικότητες για την λειτουργία όλων των δομών.
Ο δείκτης 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» έχει
επιτευχθεί σε ποσοστό 813%, γεγονός που δηλώνει την υπερκάλυψη στοχοθεσίας,
όπως έχει αναφερθεί στα παραπάνω υποκεφάλαια, αφού οι λήπτες των
υπηρεσιών των Κέντρων Κοινότητας και των Δομών Αγαθών, στις περισσότερες
περιπτώσεις ήταν περισσότεροι σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Η οικονομική
κρίση και η αναγκαιότητα λήψης επιδομάτων αποτέλεσαν παράγοντες που
ενίσχυσαν τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων σε σχέση με τις υπηρεσίες που
παρέχουν οι κοινωνικές δομές του Νοτίου Αιγαίου.
Σημειώνεται, επίσης, ότι σε όλες τις δομές (των Κ.Κ.) εμφανίζονται διαφοροποίησεις
στις τιμές του 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»
όταν πραγματοποιείται συσχέτιση μεταξύ των τιμών που δίδει το ΟΠΣ και των
τιμών που δίδεται από το σύστημα ΗΔΙΚΑ. Εάν υπάρξει επικαιροποίηση των τιμών
του δείκτη λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των ωφελούμενων από το ΗΔΙΚΑ η
κάλυψη του 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» στις
περισσότερες περιπτώσεις Κ.Κ. (εκτός από το Κ.Κ. Σύρου και Κ.Κ. Λέρου) είναι σε
πολύ υψηλότερα επίπεδα.
Ο δείκτης 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες
υπηρεσίες» έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 13% καθώς τροφοδοτείται μόνο από τα
Κέντρα Κοινότητας, καθώς αποτέλεσαν τι μόνες περιπτώσεις κοινωνικών δομών
με διευρυμένες υπηρεσίες σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
Συγκεκριμένα, τροφοδοτείται μόνο από τρεις περιπτώσεις Κ.Κ. δηλαδή, Καρπάθου,
Πάρου, Κέας, αφού μόνο αυτές οι δομές ανέφεραν έστω και μία υπηρεσία που
παρείχαν ως διευρυμένη σε κάθε έναν από τους τρείς Πυλώνες Υπηρεσιών.
Τα Κ.Κ. ως Πράξεις θα τροφοδοτήσουν την τιμή του δείκτη αυτού εφόσον έως το
τέλος τους προγραμματικής περιόδου θα προσφέρουν τουλάχιστον μία
διευρυμένη υπηρεσία σε όλους τους Πυλώνες υπηρεσιών.
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Οι υπόλοιπες δομές θα τροφοδοτήσουν τον δείκτη εφόσον μέχρι τη λήξη της
προγραμματικής περιόδου θα ικανοποιήσουν τα κριτήρια μέτρησης του δείκτη64.
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Πηγή: ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 | Στοιχεία υλοποίησης έως 31/12/2019

4.4 Αποτίμηση της εφαρμογής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε
σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό αναφορικά με τις κατηγορίες
ωφελούμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
Στο πλαίσιο του παρόντος υποκεφαλαίου αναπτύσσεται το ερώτημα 2.5.
«Υλοποιούνται οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό
αναφορικά με τις κατηγορίες ωφελούμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες» και
ειδικά τα παρακάτω ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης:
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Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα που
λειτουργεί προς το παρόν μόνο για τα Κέντρα Κοινότητας, αναμένεται να επεκταθεί μέχρι το τέλος της Προγραμματικής
Περιόδου και για τις άλλες Δομές των Περιφερειών.
65
Οι τιμές προκύπτουν από τις Τιμές Στόχους του κάθε δείκτη για το 2023, όπως αναφέρονται στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου.
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Βαθμός κάλυψης των προβλεπόμενων ομάδων – στόχου από τη μέχρι
σήμερα λειτουργία των αξιολογούμενων Δομών.
Βαθμός παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών από τη μέχρι σήμερα
λειτουργία των αξιολογούμενων Δομών.
Βαθμός κάλυψης των αναγκών των ωφελούμενων από τις παρεχόμενες
υπηρεσίες των αξιολογούμενων Δομών.
Βαθμός ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη λειτουργία των Δομών.

Επιπλέον, αντιμετωπίζονται τα πρόσθετα ερωτήματα:
Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι Κοινωνικές Δομές στην πληροφόρηση των
ωφελούμενων σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής
ένταξης;
 Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η διασύνδεση με τους φορείς που παρέχουν
υπηρεσίες απασχόλησης, και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες;
 Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών;
 Σε ποιο βαθμό προσεγγίστηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι όπως είχε
αρχικά σχεδιαστεί;
 Σε ποιο βαθμό τα Κέντρα Κοινότητας συνέβαλαν να αναζητήσουν
απασχόληση άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων;
 Σε ποιο βαθμό συνέβαλλαν τα Κέντρα Κοινότητας στην εξασφάλιση θέσεων
απασχόλησης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες;
 Σε ποιο βαθμό εκτιμάται ότι αναβαθμίστηκε η ζωή των ωφελούμενων και
των οικογενειών τους από την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών;
 Ποιος είναι ο βαθμός που εκτιμάται ότι εξυπηρετήθηκαν, οι ειδικές ομάδες
ωφελούμενων από τις επιμέρους Υπηρεσίες των Κοινωνικών Δομών;
Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί ανά κατηγορία δομής. Ειδικότερα:


Κέντρα Κοινότητας
Κάλυψη των αναγκών των Ομάδων Στόχου
Τα Κέντρα Κοινότητας εκτιμάται ότι εξυπηρέτησαν τις ομάδες στόχου όπως είχε
σχεδιαστεί στην προγραμματική φάση, γεγονός που σκιαγραφήθηκε και στον
υψηλό βαθμό ικανοποίησης των ωφελούμενων από τις υπηρεσίες των δομών στην
έρευνα με ερωτηματολόγιο, στην οποία αποτυπώθηκαν οι ειδικές κατηγορίες
πληθυσμών, όπως φαίνεται στον παρακάτω συνδυαστικό πίνακα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των ωφελούμενων από το σύστημα ΗΔΙΚΑ οι
καταγεγραμμένοι και ταξινομημένοι ωφελούμενοι (4.610 άτομα ή το 25% επί του
συνόλου.) σε ειδικές κατηγορίες, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, όπου
βλέπουμε μεγαλύτερη ποσοστιαία παρουσία να έχουν τα Άτομα με αναπηρία.
Έπονται οι μακροχρόνια άνεργοι και οι μετανάστες.
Ειδικές Κατηγορίες Ωφελούμενων
Αναπηρία
Μακροχρόνια άνεργος άνω των 25 και κάτω
των 50

% στην Έρευνα των
Ωφελούμενων

% σύνολο
Ωφελούμενων
ΗΔΙΚΑ

12,27%

32,26%

10,42%

14,79%
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Ειδικές Κατηγορίες Ωφελούμενων
Μακροχρόνια άνεργος άνω των 50 ετών

% σύνολο
Ωφελούμενων
ΗΔΙΚΑ

% στην Έρευνα των
Ωφελούμενων
7%

7,81%

25%

-

-

3,80%

Εργαζόμενος

26,39%

2,80%

Ηλικιωμένος

-

3,19%

Μονογονεϊκή οικογένεια

-

7,66%

Μετανάστες

-

11,48%

10%

0,72%

Ψυχική Νόσος

-

2,99%

Αυτοαπασχολούμενος

-

0,15%

Ρομά

-

5,47%

Μακροχρόνια άνεργος έως 25 ετών

-

3,73%

Άστεγος

-

1,65%

Θύμα Βίας

-

0,22%

Χρήση Ουσιών

-

0,65%

Αποφυλακισμένος

-

0,46%

Απεξαρτημένος

-

0,13%

Ανήλικος Παραβάτης

-

0,02%

Παιδί

-

0,04%

Άνεργος μέχρι 1 έτος
Χρόνια Νόσος

Συνταξιούχος

Πηγή. Έρευνα ωφελούμενων με ερωτηματολόγιο και στοιχεία ωφελούμενων ΗΔΙΚΑ

Όσον αφορά στους Μετανάστες, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των
Συντονιστών των Κ.Κ., στην έρευνα που διενεργήθηκε με ερωτηματολόγιο, μέρος
των ωφελούμενων των δομών αποτέλεσαν οι μετανάστες οι οποίοι
εξυπηρετήθηκαν και από τους τρεις τύπους των υπηρεσιών των Κ.Κ. (Υποδοχή –
Ενημέρωση – Υποστήριξη, Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές, Παροχή
Υπηρεσιών για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη διασφάλιση της
κοινωνικής ένταξης)
Οι ΡΟΜΑ αποτελούν το 5% των ωφελούμενων που προσέγγισαν τα Κ.Κ. και
καταγράφηκαν ως ειδική κατηγορία.. Σύμφωνα με τις απαντήσεις στην εστιασμένη
συνέντευξη στους συντονιστές, καταδεικνύεται η δυσκολία της προσέγγισής τους,
καθώς το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ομάδων είναι μετακινούμενο. Ως εκ
τούτου, στις περιπτώσεις των Κέντρων Κοινότητας που δεν έχουν σχετικό
παράρτημα, σε περιπτώσεις που υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά,
συνεργάζονται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Όσον αφορά τους Κάτοικους των μικρών νησιών και απομακρυσμένων περιοχών,
στην έρευνα εστιασμένης συνέντευξης με τους Συντονιστές των Κ.Κ. καταγράφηκε
ότι το πρόβλημα της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες των κοινωνικών δομών για
τους κατοίκους των μικρών νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών,
αντιμετωπίστηκε, κύρια, με την μετακίνηση των κοινωνικών λειτουργών σε
περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης του ωφελούμενου. Επίσης,
σημειώθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν ανταποκριτές ανά δημοτική
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ενότητα, με αρμοδιότητα συλλογής δικαιολογητικών. Επίσης, πραγματοποιούνται
επισκέψεις στα μικρά νησιά με σκοπό τη διενέργεια δράσεων ενημέρωσης για τις
παροχές και τα επιδόματα όπως και δράσεων ευαισθητοποίησης για τις υπηρεσίες
των ΚΚ σε συνεργασία με τους δήμους, τις συλλογικές οργανώσεις και τα σχολεία.
Κέντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν μικρά νησιά66 ή περισσότερα του ενός νησιού
έχουν ως ακολούθως:
ΚΚ Μήλου – εξυπηρετεί και τα νησιά Σέριφο, Σίφνο και Κίμωλο
ΚΚ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων - εξυπηρετεί τα νησιά Σχοινούσα,
Δονούσα, Ηρακλειά και Κουφονήσι
 ΚΚ Δήμου Λέρου - εξυπηρετεί τους κατοίκους της Πάτμου
 ΚΚ Καλύμνου – εξυπηρετεί τους κατοίκους της Αστυπάλαιας, των Λειψών
και του Αγαθονησίου
 KK Θήρας – Εξυπηρετεί τα νησιά Σίκινο – Φολέγανδρο – Ίο - Ανάφη και
Θηρασιά
 ΚΚ Δήμου Κω με παράρτημα ΡΟΜΑ - εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου
Νισύρου
 ΚΚ Κέας – εξυπηρετεί και στο νησί της Κύθνου
 ΚΚ Ρόδου – εξυπηρετεί τα νησιά Καστελόριζο, Σύμη, Τήλο και Χάλκη
Τα Κ.Κ. με τη χωροταξική κατανομή τους, κάλυψαν τις ανάγκες των ευπαθών
ομάδων «γιατί ενδυνάμωσαν τις αδύναμες υπηρεσίες και δημιουργούσαν
υπηρεσίες όσο πιο κοντά στον ωφελούμενο». Η διαπίστωση αυτή αναδύεται και
από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα στελέχη της ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου.
Πράγματι, σύμφωνα με τα στελέχη δόθηκε έμφαση, κατά τον σχεδιασμό, οι
παρεμβάσεις να είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση των
ευπαθών ομάδων στις υπηρεσίες πρόνοιας.



Βαθμός παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών
Σημείο σύγκλισης όλων των πρωτογενών ερευνών αποτελεί η διαπίστωση ότι οι
ωφελούμενοι ενδιαφέρονται για «κλασσικού» τύπου υπηρεσίες όπως για θέματα
πληροφόρησης ή/και παραπομπής σε προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής
ένταξης και υποστήριξης της υποβολής αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) στο πλαίσιο του Πυλώνα Α. «Υποδοχή – Ενημέρωση –
Υποστήριξη των πολιτών» ο οποίος απορροφά και τον περισσότερο χρόνο
απασχόλησης των στελεχών του Κ.Κ.
Ομοίως, για τις υπηρεσίες του Πυλώνα Β. «Συνεργασία με τις Υπηρεσίες και τις
Δομές», εμφανίζεται η τάση, οι ωφελούμενοι να εξυπηρετούνται κυρίως για θέματα
σχετικά με την παραπομπή σε άλλες δομές και υπηρεσίες και λιγότερο για θέματα
σχετικά με την παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης. Το εύρημα αυτό έχει
ενδιαφέρον καθώς από τη μία το μεγαλύτερο ποσοστό των ωφελούμενων,
σύμφωνα με τα στοιχεία από το ΗΔΙΚΑ, προέρχεται από άτομα με αναπηρία, άρα
είναι λογικό να ζητούν παραπομπή σε δομές και υπηρεσίες. Από την άλλη εξίσου
μεγάλο ποσοστό των ωφελούμενων (ΗΔΙΚΑ) αφορά τους μακροχρόνια ανέργους
(30%) γεγονός που έρχεται σε αντίφαση με τη μη ζήτηση της υπηρεσίας
66
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«παραπομπής σε υπηρεσίες απασχόλησης» γιατί είτε δεν είναι γνωστή αυτή η
υπηρεσία των ΚΚ στους ανέργους ωφελούμενους, είτε γιατί τα στελέχη λόγω του
φόρτου εργασίας δεν έχουν χρόνο για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης
υπηρεσίες. Επιπλέον, σχετικά με την μη παροχή της παραπάνω υπηρεσίες,
ενδεχομένως τα στελέχη των Δομών να μην διαθέτουν και την κατάλληλη
εξειδίκευση, πέραν της διαθεσιμότητας του χρόνου, για να κατατοπίσουν σωστά
τους ωφελούμενους αναφορικά με προγράμματα απασχόλησης.
Αναφορικά με τις υπηρεσίες του Πυλώνα Γ. «Παροχή Υπηρεσιών για τη βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου και τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης» προκύπτει ότι
οι ωφελούμενοι προσέρχονται κυρίως για θέματα δημιουργικής απασχόλησης και
μαθησιακής στήριξης παιδιών, για θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης και
ένταξης στην αγορά εργασίας, για θέματα συμβουλευτικής – ψυχοκοινωνικής
στήριξης και θέματα κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης.
Σημειώνεται, εν γένει, η μικρή χρήση των υπηρεσιών για την παραπομπή σε
προγράμματα της Νέας Γενιάς (Πυλώνας Α), ή της συνδρομής στη δημιουργία
ευκαιριών για νέους γεγονός που καταδεικνύει τη μικρή χρήση των υπηρεσιών
από άτομα νέα (Πυλώνας Γ).
Πράγματι, οι παραπάνω διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται και από την έρευνα των
ωφελούμενων καθώς, το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων απαντάει πως
επισκέπτεται το κέντρο κοινότητας για να λάβει πληροφορίες και υποστήριξη
σχετικά με τα επιδόματα και τις συντάξεις (68,17%), για πληροφορίες και
υποστήριξη για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (37,40%) καθώς, επίσης, και
για βοήθεια για την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, όπως τρόφιμα, είδη
πρώτης ανάγκης, φάρμακα ή φροντιστήρια παιδιών (28,91%).
Για ποιους λόγους επισκέπτεστε το Κέντρο Κοινότητας (πρόνοια);
(δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων)
Πληροφορίες και υποστήριξη για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
(Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα)
Πληροφορίες και υποστήριξη για άλλα επιδόματα / συντάξεις
Βοήθεια για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες (τρόφιμα, είδη πρώτης
ανάγκης, φάρμακα, φροντιστήρια παιδιών)
Πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα πρόσβασης σε υπηρεσίες και
προγράμματα φροντίδας ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων, βρεφών,
νηπίων και παιδιών
Αντιμετώπιση έλλειψης στέγης
Πληροφόρηση για πρόσβαση σε υπηρεσίες και δομές στήριξης γυναικών
Πληροφόρηση και υποστήριξη για ένταξη σε προγράμματα της Γενικής
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
Πληροφόρηση για πρόσβαση σε υπηρεσίες απασχόλησης (εύρεσης
εργασίας, κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού
προσανατολισμού) και συμβουλευτική υποστήριξη

Αριθμός
Απαντήσεων

%

141

37,40%

257

68,17%

109

28,91%

33

8,75%

1

0,27%

2

0,53%

4

1,06%

7

1,86%
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Αριθμός
Απαντήσεων

%

20

5,31%

Δημιουργική απασχόληση και στήριξη παιδιών σχολικής και προσχολικής
ηλικίας (συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή
υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.)
Βοήθεια για πρόσβαση σε προγράμματα ευκαιριών για νέους
(επαγγελματικός προσανατολισμός και βελτίωση δεξιοτήτων εφήβων,
πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής)
Κοινωνικοποίηση και κοινωνική ένταξη για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες

3

0,80%

1

0,27%

1

0,27%

Ενημέρωση για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες
δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ.

1

0,27%

Άλλο

5

1,33%

Για ποιους λόγους επισκέπτεστε το Κέντρο Κοινότητας (πρόνοια);
(δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων)
Συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη (παιδιών, ενηλίκων, οικογένειας)

Πηγή: Έρευνα στους ωφελούμενους των Κ.Κ., Νοέμβριος 2020

Σημειώνεται, ακόμα, σε σχέση με την επιβεβαίωση των παραπάνω ευρημάτων για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως αναφέρθηκε από το σύνολο των Συντονιστών,
στην έρευνα Εστιασμένης συζήτησης, η επικέντρωση στα επιδόματα καθώς και η
μετακύληση διαρκώς περισσότερων αρμοδιοτήτων προς τα Κέντρα Κοινότητας. Το
γεγονός αυτό «είχε ως αποτέλεσμα αφενός τα στελέχη των Κ.Κ.. να θεωρούνται
διοικητικό προσωπικό από τους ωφελούμενους και όχι εξειδικευμένοι επιστήμονες
και αφετέρου να επιτελούνται κάποιες μόνο από τις λειτουργίες των στελεχών και
εις βάρος άλλων».
Βαθμός Ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη λειτουργία των Κ.Κ.
Η αποτύπωση του Βαθμού Ικανοποίησης αναλύεται σε 11 κριτήρια (Ενότητα Γ του
Ερωτηματολογίου των ωφελούμενων) 67 ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που
χρησιμοποιήθηκε.
Όσον αφορά την παροχή πληροφοριών ή / και υποστήριξη για το Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), από εκείνους που
απάντησαν ότι τους αφορά (η ερώτηση), ο βαθμός ικανοποίησης είναι πολύ
υψηλός καθώς 52% δηλώνει «Πολύ», το 34% δηλώνει «Αρκετά», ενώ μόλις το 8%
και 6% του πληθυσμού δηλώνει «Λίγο» ή «Καθόλου». Επίσης, αναφορικά με την
παροχή πληροφοριών και υποστήριξη για άλλα επιδόματα / συντάξεις από
εκείνους που απάντησαν ότι τους αφορά (η ερώτηση) ο βαθμός ικανοποίησης
είναι πολύ υψηλός καθώς το 57% δηλώνει «Πολύ», το 29% δηλώνει «Αρκετά» ενώ
μόλις το 8% και 6% του πληθυσμού δηλώνει «Λίγο» ή «Καθόλου».
Αυτό επιβεβαιώνεται από τους Συντονιστές των Κ.Κ. που δηλώνουν ότι οι
περισσότεροι ωφελούμενοι προσέρχονται για πληροφόρηση ή / και παραπομπή σε
προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης και ειδικά για την υποστήριξη
υποβολής αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ).
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Όσον αφορά την παροχή βοήθειας για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
(τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα, φροντιστήρια παιδιών) από εκείνους
που απάντησαν ότι τους αφορά (η ερώτηση), ο βαθμός ικανοποίησης είναι πολύ
υψηλός καθώς το 55% δηλώνει «Πολύ», το 31% δηλώνει «Αρκετά» ενώ μόλις το
9% και 4% του πληθυσμού δηλώνει «Λίγο» ή «Καθόλου». Να σημειωθεί ότι το 12%
του πληθυσμού της έρευνας είναι άτομα με αναπηρία, ποσοστό που είναι
αντιπροσωπευτικό των όσων δήλωσαν ότι ζήτησαν την εν λόγω υπηρεσία.
Όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και βοήθειας σε θέματα πρόσβασης σε
υπηρεσίες και προγράμματα φροντίδας ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων,
βρεφών, νηπίων και παιδιών από εκείνους που απάντησαν ότι τους αφορά (η
ερώτηση), ο βαθμός ικανοποίησης είναι ικανοποιητικός καθώς το 38% δηλώνει
«Αρκετά», το 32% δηλώνει «Πολύ» ενώ το 16% και 14% του πληθυσμού δηλώνει
«Λίγο» ή «Καθόλου».
Όσον αφορά την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση έλλειψης στέγης το
98,8%, στο σύνολο των ερωτώμενων δηλώνει ότι «δεν ζητήθηκαν συγκεκριμένες
υπηρεσίες» το οποίο είναι κατανοητό καθώς το 98% των ατόμων που προσήλθαν
στο Κ.Κ. (στοιχεία ΗΔΙΚΑ) δεν αντιμετωπίζει ζήτημα ή έλλειψη στέγης.
Όσον αφορά την πληροφόρηση για πρόσβαση σε υπηρεσίες και δομές στήριξης
γυναικών το 98%, στο σύνολο των ερωτώμενων δηλώνει ότι «δεν ζητήθηκαν οι
συγκεκριμένες υπηρεσίες» το οποίο είναι λογικό καθώς μόλις το 0,2% των ατόμων
που προσήλθαν στο Κ.Κ. (στοιχεία ΗΔΙΚΑ) ήταν θύματα βίας.
Ομοίως, για τις επόμενες υπηρεσίες όπως φαίνεται στους πίνακες η συντριπτική
πλειοψηφία των ερωτώμενων δηλώνει ότι «δεν ζητήθηκαν οι συγκεκριμένες
υπηρεσίες».
Βλέποντας ότι οι υπηρεσίες που «δεν ζητήθηκαν» περισσότερο εντάσσονται
κυρίως στον Πυλώνα Γ. επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά η διαπίστωση68 ότι δεν
έχει ζητηθεί ο Πυλώνας Γ. του Κ.Κ. από τη μεγάλη πλειοψηφία του ωφελούμενου
πληθυσμού. Εξαίρεση αποτελούν οι Ρομά και οι μετανάστες καθώς υπηρεσίες όπως
ενημέρωση για θέματα νομικού χαρακτήρα, επαγγελματικός προσανατολισμός,
πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής κ.α. φαίνεται να
αφορούν περισσότερο τις ομάδες όπως οι μετανάστες και οι Ρομά. Για τις
υπηρεσίες του Πυλώνα Β., που δεν ζητήθηκαν, από τα άτομα που συμμετείχαν στην
έρευνα των ωφελούμενων, σημειώθηκε παραπάνω μια λογική εκτίμηση γιατί έγινε
αυτό.
Σε γενικές γραμμές ωστόσο, η ικανοποίηση από όσους τελικά απαντούν, ότι
ζήτησαν τις υπηρεσίες, είναι σε υψηλά επίπεδα και ειδικότερα σε σχέση με την
πληροφόρηση και την υποστήριξη που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι σχετικά με το
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), με τις
πληροφορίες και την υποστήριξη για άλλα επιδόματα και συντάξεις, καθώς και με
τη βοήθεια για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες όπως τρόφιμα, είδη πρώτης
ανάγκης, φάρμακα και φροντιστήρια. Οι τρεις αυτές θεματικές ήταν εξάλλου πιο
υψηλά στην λίστα με τους λόγους που οι ωφελούμενοι επισκέπτονται τα Κέντρα
68

Έρευνα Συντονιστών Κ.Κ. και Έρευνες Εστιασμένης Συνέντευξης
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Κοινότητας. Και εδώ φαίνεται η κύρια ενεργοποίηση υπηρεσιών στον πλαίσιο του
Πυλώνα Α. με έμφαση στα επιδόματα και τις ενέργειες άμεσης αντιμετώπισης της
φτώχεια με αγαθά και υπηρεσίες.
Πηγή: Έρευνα σε ωφελούμενους των Κ.Κ., Νοέμβριος 2020

Πηγή: Έρευνα σε ωφελούμενους των Κ.Κ., Νοέμβριος 2020.
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Πηγή: Έρευνα σε ωφελούμενους των Κ.Κ., Νοέμβριος 2020.

Το εύρημα αυτό που επιβεβαιώνεται από όλες τις έρευνες που διενεργήθηκαν στο
πλαίσιο της παρούσας εργασίας, είναι αναμενόμενο καθώς παρουσιάζεται πτωτική
τάση του μέσου εισοδήματος των νοικοκυριών για την ΠΝΑ (2018), όπως και για
όλη την χώρα, ενώ ο δείκτης κοινωνικού αποκλεισμού για την ΠΝΑ παραμένει
περίπου στο 4,5%, παραπάνω του εθνικού μ.ο. (34,5% ΠΝΑ, 30% Ελλάδα),
αποδεικνύοντας ότι παράγοντες κοινωνικού αποκλεισμού είναι περισσότερο
ενεργοί στην ΠΝΑ σε σχέση με το εθνικό επίπεδο. Επιπροσθέτως ο δείκτης
σοβαρών υλικών στερήσεων, ο οποίος παρουσιάζει το ποσοστό των ατόμων που
αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να στερούνται
τεσσάρων τουλάχιστον βασικών αγαθών και υπηρεσιών, σε συνάρτηση με τον
δείκτη κοινωνικού αποκλεισμού παρουσιάζουν μια εικόνα όπου για την ΠΝΑ, παρά
την μειωτική τάση μεταξύ 2018 – 19, ο δείκτης αυτός ξεπερνά τον εθνικό μ.ο.69

Βαθμός κάλυψης των αναγκών των ωφελούμενων
69

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου, Π.10 – Κοινωνική / οικονομική έρευνα
καταγραφής και αποτύπωσης για το σύνολο της Περιφέρειας, σελ. 90
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Οι ωφελούμενοι των Κ.Κ. φαίνονται ικανοποιημένοι κατά το σκέλος της κάλυψης
των αναγκών τους όπως αποτυπώθηκαν από τη ζήτηση συγκεκριμένων
υπηρεσιών, δηλαδή, παραπομπές σε δομές, επιδόματα, πρόσβαση σε αγαθά και

φάρμακα.

Πηγή: Έρευνα σε ωφελούμενους των Κ.Κ., Νοέμβριος 2020

Πράγματι, δηλώνουν πως μέσω της συνδιαλλαγής τους με τα Κέντρα Κοινότητας
είναι πλέον σε καλύτερη οικονομική κατάσταση και έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση
σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες όπως, τρόφιμα, φάρμακα και στέγαση.
Στις περιπτώσεις, επίσης, που οι ωφελούμενοι παραπέμφθηκαν σε άλλες δομές
(όπως νοσοκομεία, ΤΟΜΥ, δομές ψυχικής υγείας ή βοήθεια στο σπίτι) η παραπομπή
αυτή ήταν σύμφωνη με τις ανάγκες τους.70

ΚΗΦΗ
Βαθμός κάλυψης των προβλεπόμενων ομάδων – στόχου από τη λειτουργία
των δομών
Σύμφωνα με τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας στους ωφελούμενους ή τους
δικαστικούς συμπαραστάτες71 των ΚΗΦΗ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι μισοί
ωφελούμενοι είναι κατά κύριο λόγο από 81 ετών και άνω. Ακολουθούν οι ηλικιακές
κατηγορίες 75-80 ετών, 70-75 ετών και 65-70 ετών. Επτά (7) τους δέκα (10)
ωφελούμενους των ΚΗΦΗ είναι γυναίκες. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι χήροι ή με
ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο τους φτώχιας. Όσον αφορά
την κατάσταση της υγείας τους παραπάνω από τους μισούς είναι πλήρως
αυτοεξυπηρετούμενοι κινητικά, νοητικά ή και ψυχικά. Ακολουθούν οι μερικώς
αυτοεξυπηρετούμενοι και εν συνεχεία οι μη αυτοεξυπηρετούμενοι.
70
71

Έρευνα με ερωτηματολόγιο στους ωφελούμενους
Η σχέση που συνδέει δικαστικούς συμπαραστάτες και ωφελούμενους είναι σε κάθε περίπτωση συγγενική.
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Λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή της Ομάδα Στόχου των ΚΗΦΗ, κατά τον
προγραμματικό σχεδιασμό,72 σε συνδυασμό με το προφίλ των τελικώς
εξυπηρετούμενων ωφελούμενων των ΚΗΦΗ εκτιμάται ότι ο βαθμός κάλυψης των
προβλεπόμενων ομάδων στόχου από τη λειτουργία των δομών είναι πολύ υψηλό.
Βαθμός παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΗΦΗ είναι:
















Δράσεις δημιουργικής απασχόλησης (χειροτεχνία, ζωγραφική, μαγειρική,
παιχνίδια μνήμης κοκ.) οι οποίες παρέχονται κατά κύριο Καθημερινά.
Δράσεις ψυχαγωγίας (εκδρομές, περίπατοι, συμμετοχή σε πολιτιστικές
δραστηριότητες, κοινωνικές ή άλλες εκδηλώσεις κοκ.) οι οποίες παρέχονται
κατά περίπτωση όποτε ζητηθεί.
Δράσεις εκπαίδευσης κοινωνικών και λειτουργικών δεξιοτήτων
(εργαστήρια, αυτοεξυπηρέτηση, ατομική υγιεινή κλπ.) οι οποίες παρέχονται
Καθημερινά (σε 3 από τις 5 δομές)
Πρωινό και Γεύμα τα οποία παρέχονται καθημερινά
Εργοθεραπείες / φυσικοθεραπείες οι οποίες δεν παρέχονται για τα μισά
ΚΗΦΗ (43% των απαντήσεων)
Νοσηλευτική
φροντίδα
(παρακολούθηση
λήψης
φαρμάκων,
ενεσοθεραπεία, μέτρηση πίεσης, σακχάρου κλπ.) όπου παρέχεται
καθημερινά.
Ιατρική επίσκεψη /εξέταση, συνταγογράφηση φαρμάκων παρέχονται
κατά περίπτωση όποτε ζητηθεί.
Κάλυψη εξωτερικών υποχρεώσεων ωφελούμενων (δημόσιες/δημοτικές
υπηρεσίες, εξόφληση λογαριασμών κ.α.) όπου παρέχεται κατά περίπτωση
όποτε ζητηθεί.
Παρακολούθηση και υποστήριξη από ψυχολόγο όπου παρέχεται κατά
περίπτωση όποτε ζητηθεί. (για τις 3 από τις 5 δομές)
Μεταφορά από και προς το σπίτι όπου παρέχεται είτε κατά περίπτωση
είτε καθημερινά
Εκπαίδευση συγγενών σε θέματα φροντίδας & στήριξης των
ωφελούμενων όπου παρέχεται κατά περίπτωση όποτε ζητηθεί.

Απομονώνοντας τις αποκρίσεις «πολύ» και «αρκετά» από τις απαντήσεις των
ωφελούμενων από την έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγιο, έχουμε την εικόνα της
θετικής ικανοποίησης των ωφελούμενων των ΚΗΦΗ, από υπηρεσίες που έλαβαν
από την δομή. Χαμηλότερης έντασης θετικής απόκρισης εμφανίζεται για τις

72

Η Ομάδα Στόχου είναι κατά προτεραιότητα άτομα της τρίτης ηλικίας, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν
απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.), των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή
αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να
ανταποκριθεί στη φροντίδα, που έχει αναλάβει.
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υπηρεσίες που δεν παρέχονται από όλα τα ΚΗΦΗ (π.χ. εργοθεραπείες). Εξαίρεση
αποτελεί η υπηρεσία παροχής γεύματος που σημειώνει τις λιγότερες θετικές
αξιολογήσεις και παρέχεται καθημερινά από το σύνολο των ΚΗΦΗ.

Πηγή: Έρευνα στους ωφελούμενους των ΚΗΦΗ, 11ος – 12ος 2020

Συνολικά, ο βαθμός παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών από τη μέχρι
σήμερα λειτουργία των δομών, σημειώνεται υψηλός στην περίπτωση των ΚΗΦΗ.
Βαθμός Ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη λειτουργία των δομών
Για την αποτίμηση του βαθμού Ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη
λειτουργία των δομών θα σχολιάσουμε τις απαντήσεις των ωφελούμενων της
έρευνας με ερωτηματολόγιο, οι οποίες, εδώ, ταξινομούνται βάσει της συχνότητας
που παρέχονται (όπως αποτυπώθηκε στις απόψεις των Υπευθύνων των Δομών
στην έρευνα με ερωτηματολόγιο των Υπευθύνων των δομών).

Πηγή: Έρευνα στους ωφελούμενους των ΚΗΦΗ, 11ος – 12ος 2020
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Πολύ μεγάλο ποσοστό συγκεντρώνει η ικανοποίηση από την νοσηλευτική
φροντίδα που παρέχεται στους ηλικιωμένους (βοήθεια για να πάρει τα φάρμακά
του, να κάνει ενέσεις, να μετρήσει την πίεσή ή το σάκχαρό του) αλλά και η
δημιουργική απασχόληση. Συγκεκριμένα το 88% του δείγματος και για τις δυο
υπηρεσίες εμφανίζεται ικανοποιημένο από αυτήν την παροχή βοήθειας.
Παραπάνω από τους μισούς εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την υποστήριξη
που έχει ο ωφελούμενος για να μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνος του (49% «πολύ
ικανοποιημένοι» και 19% «αρκετά ικανοποιημένοι») και παρόμοια εικόνα
σημειώνεται στην παροχή πρωϊνού. Μικρότερη θετική ικανοποίηση παρουσιάζεται
από την υπηρεσία παροχής γεύματος (57%) το οποίο αποτελεί ένα σημείο που θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών των ΚΗΦΗ. Ακόμα
μικρότερο ποσοστό θετικής ικανοποίησης (51%) παρουσιάζεται για την υπηρεσία
της μεταφοράς από και προς την δομή, το οποίο εκτιμάται ότι συμβαίνει καθώς
δεν παρέχεται καθημερινά (παρέχονται και κατά περίπτωση) από όλες τις δομές.
Στην παρακάτω σειρά πινάκων παρουσιάζονται ταξινομημένες οι υπηρεσίες που
προσφέρονται κατά περίπτωση και εκείνες που δεν προσφέρονται από όλες τις
δομές των ΚΗΦΗ.

Πηγή: Έρευνα στους ωφελούμενους των ΚΗΦΗ, 11ος – 12ος 2020
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Θετική απόκριση είχε και το κομμάτι της ψυχαγωγίας το οποίο συμπεριλαμβάνει
εκδρομές, περιπάτους, συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες ή κοινωνικές
εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, το 76% του δείγματος δηλώνει ικανοποιημένο.
Μεταξύ όσων απάντησαν πως λαμβάνουν βοήθεια για ιατρική επίσκεψη/εξέταση
και συνταγογράφηση φαρμάκων (6% του δείγματος) οι περισσότεροι είναι «πολύ»
ή «αρκετά ικανοποιημένοι» και πάλι (αθροιστικά 8%).
Αντίστοιχες ήταν και οι απαντήσεις για τη βοήθεια του ωφελούμενου για
προσωπικές υποχρεώσεις με δημόσιες/δημοτικές υπηρεσίες, για πληρωμές
λογαριασμών ή για την παρακολούθηση και την υποστήριξη του ωφελούμενου
από ψυχολόγο.
Συμπερασματικά, από όλα όσα έχουν μέχρι τώρα αναφερθεί, προκύπτει πως η
ικανοποίηση από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΚΗΦΗ είναι σε υψηλά επίπεδα
ενώ οι ηλικιωμένοι που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές καθώς επίσης και
οι οικογένειές τους φαίνεται πως ωφελούνται σε μεγάλο βαθμό. Η βοήθεια είναι
είτε σε ψυχολογικό επίπεδο είτε, σε πρακτικό μέσω της διευκόλυνσης της
διεξαγωγής καθημερινών αναγκών.

Βαθμός κάλυψης των αναγκών των ωφελούμενων από τους παρεχόμενες
υπηρεσίες των δομών
Οι παρεχόμενες στον ωφελούμενο υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις
δικές του ανάγκες, φάνηκε πως ικανοποιούν το μεγαλύτερο μέρος όσων
απάντησαν στην έρευνα είτε ήταν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι, είτε ήταν οι δικαστικοί
συμπαραστάτες τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο δείγμα των ερωτηθέντων
απάντησε πως είναι ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες αυτές σε ποσοστό 92%.
Στην ίδια λογική, προέκυψε πως η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων έχει βελτιωθεί
σημαντικά από τις επισκέψεις στο ΚΗΦΗ (90% ικανοποίηση) καθώς και η ποιότητα
ζωής τις οικογένειας που έχει τη φροντίδα του εκάστοτε ωφελούμενου (47%
δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο» και 30% «αρκετά»).
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Πηγή: Έρευνα στους ωφελούμενους των ΚΗΦΗ, 11ος – 12ος 2020

Όπως, προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020)
στους ωφελούμενους, μεταξύ των σημαντικότερων αναγκών που βοηθάει το
κέντρο τους ηλικιωμένους να καλύψουν, είναι η ψυχολογική υποστήριξη, η βοήθεια
σε προσωπικές υποχρεώσεις με υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών κτλ, οι ανάγκες
αυτοεξυπηρέτησης, η ιατρική παρακολούθηση και οι εργοθεραπείες ενώ σε
μικρότερο βαθμό τα ΚΗΦΗ βοηθάνε τους ηλικιωμένους σε θέματα νοσηλευτικής
φροντίδας και ψυχαγωγίας ή δημιουργικής απασχόλησης.
Ομοίως, από την ερώτηση που γινόταν μόνο στους δικαστικούς συμπαραστάτες
και αφορούσε το κατά πόσο έχουν βελτιωθεί οι όροι αναζήτησης ή η άσκηση της
εργασίας τους και της οικονομικής τους δραστηριότητας ο μισός πληθυσμός
δηλώνει θετικό ποσοστό ικανοποίησης. Ο άλλος μισός δηλώνει ότι αυτό δεν ισχύει.
Σημειώνεται δε, ότι, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, σημαντικό θεωρείται να
παρέχονται στα ΚΗΦΗ επιπλέον υπηρεσίες, να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΚΗΦΗ
καθώς και να υπάρχουν καλύτερες υποδομές (κτίρια, αίθουσες, καθαριότητα,
εξοπλισμός, κλπ).

Πηγή: Έρευνα στους ωφελούμενους των ΚΗΦΗ, 11ος – 12ος 2020

Χαμηλότερα στη λίστα βελτίωσης κατατάσσεται η βελτίωση της εξυπηρέτησης των
ιδιαίτερων προσωπικών αναγκών των ωφελούμενων και ακόμα, πιο χαμηλά, στη
λίστα βρίσκεται η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των συγκεκριμένων δομών.
Και στο σημείο αυτό καταδεικνύεται με άλλη οπτική, ο υψηλός βαθμός
ικανοποίησης των αναγκών των ωφελούμενων.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα των ερευνών φαίνεται ότι τα ΚΗΦΗ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καλύπτουν τις ανάγκες σε πολύ μεγάλο βαθμό των
ωφελούμενών τους και των οικογενειών τους.
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ΚΔΗΦ
Βαθμός κάλυψης των προβλεπόμενων ομάδων – στόχου από τη λειτουργία
των δομών
Οι ωφελούμενοι είναι στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους στην ηλικιακή ομάδα 30-45
ετών, επισκέπτονται το ΚΔΗΦ για παραπάνω από 2 έτη και εξυπηρετούνται από
τους
Δικαστικούς
Συμπαραστάτες,
αφού
δεν
είναι
σε
θέση
να
73
αυτοεξυπηρετηθούν.
Λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή της Ομάδα Στόχου των ΚΔΗΦ, κατά τον
προγραμματικό σχεδιασμό,74 σε συνδυασμό με το προφίλ των τελικώς
εξυπηρετούμενων ωφελούμενων των δομών, εκτιμάται ότι ο βαθμός κάλυψης των
προβλεπόμενων ομάδων στόχου από τη λειτουργία των δομών είναι πολύ υψηλό.
Βαθμός παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών από τη μέχρι σήμερα
λειτουργία των δομών.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΔΗΦ έχουν ως ακολούθως:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. Μεταφορά των άμεσα ωφελούμενων προς και από το Κέντρο με
μεταφορικό μέσο του δικαιούχου όπου παρέχεται καθημερινά.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2. Διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα) όπου παρέχεται
καθημερινά.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3. Πρόγραμμα ειδικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ
(φυσικοθεραπείες και άλλα) όπου παρέχεται καθημερινά.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4. Παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης όπου παρέχεται
καθημερινά.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5. Εκπαίδευσή τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση
δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής όπου παρέχεται καθημερινά.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 6. Δημιουργική απασχόλησή και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους
όπου παρέχεται καθημερινά.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7. Προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης όπου παρέχεται
καθημερινά.
Απομονώνοντας τις αποκρίσεις «πολύ» και «αρκετά» από τις απαντήσεις των
ωφελούμενων από την έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγιο που πραγματοποιήθηκε
τον Νοέμβριο 2020, έχουμε την εικόνα των υπηρεσιών που κινήθηκαν καλύτερα
μέσα από την οπτική βαθμού ικανοποίησης των ωφελούμενων των ΚΔΗΦ.
Υψηλότερα στην λίστα βρίσκονται υπηρεσίες που σχετίζονται με α) τη βελτίωση
της ζωής των ωφελούμενων μέσω της αναβάθμισης των δυνατοτήτων τους και β)
την ρουτίνα τους. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην εκμάθηση δραστηριοτήτων
καθημερινής ζωής και στην εκπαίδευσή τους στην αυτοεξυπηρέτηση, σε
δραστηριότητες ειδικής αγωγής, στις υπηρεσίες σίτισης και στις μεταφορές.
73

Έρευνα με ερωτηματολόγιο στους ωφελούμενους των δομών
Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) παρέχουν υπηρεσίες
φροντίδας απευθυνόμενα σε άτομα με κινητικές αναπηρίες, με αισθητηριακές αναπηρίες, με νοητική υστέρηση,
με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία.
74
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Πηγή: Έρευνα στους ωφελούμενους των ΚΔΗΦ, 11ος 2020

Βαθμός Ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη λειτουργία των δομών
Η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΔΗΦ παραμένουν σε
υψηλά επίπεδα για όλες τις δραστηριότητες και ειδικά για εκείνες που γίνονται έξω
από τις εγκαταστάσεις του ΚΔΗΦ όπως δραστηριότητες ψυχαγωγίας, πολιτισμού,
άθλησης, διενέργεια εκδηλώσεων και επισκέψεις με περισσότερες θετικές
αποκρίσεις στις δραστηριότητες ψυχαγωγίας.
Και στις δραστηριότητες που παρέχονται εντός της δομής η ικανοποίηση είναι σε
υψηλό επίπεδο ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως όλοι οι
ερωτώμενοι (100%) συμφωνούν πως μέσω της επίσκεψης των ωφελούμενων στα
ΚΔΗΦ έχει επιτευχθεί η εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και στην εκμάθηση
δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
Σημειώνεται ακόμα και οι δικαστικοί συμπαραστάτες 75 δηλώνουν ικανοποιημένοι
από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρείχε στους ίδιους προσωπικά το ΚΔΗΦ
σε πολύ υψηλό ποσοστό (82% αθροιστικά. το 69% δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο»
και το 13% «αρκετά»).
Συμπερασματικά, οι μέχρι τώρα παρεχόμενες υπηρεσίες από τα Κέντρα
Διημέρευσης και Φροντίδας ατόμων με αναπηρία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
λαμβάνουν θετικής ανταπόκρισης και έχουν βοηθήσει τους ωφελούμενους και τις
οικογένειές τους σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της
καθημερινότητάς τους και της ζωής του εν γένει.

75

Οι δικαστικοί συμπαραστάτες που απαντάνε στην έρευνα είναι γονείς (56%), αδέλφια των ωφελούμενων
(31%) ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπό τους (13%)
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Πηγή: Έρευνα στους ωφελούμενους των ΚΔΗΦ, 11ος 2020
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Βαθμός κάλυψης των αναγκών των ωφελούμενων από τις παρεχόμενες
υπηρεσίες των δομών
Ο βαθμός κάλυψης των αναγκών των ωφελούμενων είναι πολύ υψηλός καθώς α)
επτά (7) στους δέκα (10) ερωτώμενους δικαστικούς συμπαραστάτες απαντάνε πως
συνεργάστηκαν με το προσωπικό του ΚΔΗΦ, για τη διαμόρφωση του προσωπικού
ατομικού προγράμματος της ειδικής αγωγής του ωφελούμενου,, σύμφωνα με τις
ανάγκες του, β) 100% του δείγματος απαντά πως οι υπηρεσίες που έλαβαν οι
ωφελούμενοι τις έχει προσωπικά ανάγκη.

Πηγή: Έρευνα στους ωφελούμενους των ΚΔΗΦ, 11ος 2020

Ομοίως, θετικές αποκρίσεις, σημειώνονται σε όλες τις μεταβλητές, σχετικά με την
ικανοποίηση των αναγκών των ωφελούμενων όπως φαίνεται στο παραπάνω
διάγραμμα.
Ένα σημείο αρνητικής χροιάς σχετίζεται με τις επιπτώσεις των Δομών στα άτομα
που συμπαραστέκονται στον ωφελούμενο του ΚΔΗΦ και αφορά το ζήτημα της
εργασίας. Μόνο το 18% των ερωτώμενων απαντάει θετικά στο ότι πλέον ο
ωφελούμενος (εδώ αφορά των Δικαστικό Συμπαραστάτη) νιώθει πιο ικανός να
αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα και τα προβλήματα απασχόλησης,
εύρημα που συμφωνεί με τη χαμηλότερης ένταση θετική αξιολόγηση της
μεταβλητής «Η ποιότητα ζωής της οικογένειάς του/μου έχει βελτιωθεί σημαντικά»,
όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών – Συσσίτιο
Βαθμός κάλυψης των προβλεπόμενων ομάδων – στόχου
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχουν οι δομές παροχής βασικών αγαθών
είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο που λειτουργεί η δομή,
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή
ανιθαγενών), τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων,
«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

Σελίδα | 111

βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι
του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτομα με
πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κλπ.),
καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.
Η πλειονότητα των ερωτώμενων που λαμβάνει το Συσσίτιο του Δήμου Ρόδου είναι
άνω των 60 ετών, Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
στοιχειώδη εκπαίδευση. Για τους μισούς εκ των ερωτώμενων, που έχουν κάποιο
προστατευόμενο μέλος, αυτό είναι ένα (1) ακόμα άτομο. Ως προς την ειδική
κατηγορία που ταξινομούνται οι ωφελούμενοι, ξεχωρίζουν τα άτομα με αναπηρία,
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα άνω των 65 ετών και οι συνταξιούχοι. 76
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το ότι στα βασικά κριτήρια
επιλογής των ωφελούμενων ήταν η οικογενειακή Κατάσταση, η βεβαίωση μόνιμης
κατοικίας, η ανεργία, η αναπηρία, το ύψος του εισοδήματος, τα περιουσιακά
στοιχεία καθώς και η σύνδεση με το ΤΕΒΑ, 77εκτιμάται ότι οι δομές σίτισης κάλυψαν
σε μεγάλο βαθμό τους πληθυσμούς για τους οποίους σχεδιάστηκαν να
απευθυνθούν, οι οποίοι μάλιστα ήταν
περισσότεροι σε σχέση με το ότι
αναμενόταν κατά τον προγραμματικό σχεδιασμό.
Βαθμός παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών
Απομονώνοντας τις αποκρίσεις «πολύ» και «αρκετά» από τις απαντήσεις των
ωφελούμενων από την έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγιο που πραγματοποιήθηκε
τον Νοέμβριο 2020, έχουμε την εικόνα των υπηρεσιών που έτρεξαν καλύτερα,
μέσω της ικανοποίησης των ωφελούμενων από τις υπηρεσίες αυτές.

Πηγή: Έρευνα στους ωφελούμενους του Συσσιτίου, 11ος 2020

76
77

Έρευνα ωφελούμενων με ερωτηματολόγιο, Νοέμβριος 2020
Έρευνα στους Συντονιστές των Συσσιτίων, Νοέμβριος 2020
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Υψηλότερα στην κατάταξη βρίσκεται η παραπομπή σε άλλη υπηρεσία – δομή, η
παροχή άλλη βοήθειας και η υποδοχή – καταγραφή του αιτήματος. Επισημαίνεται
η χαμηλότερη αποτίμηση σε σχέση με την ποιότητα των γευμάτων.
Βαθμός κάλυψης των αναγκών των ωφελούμενων από τις παρεχόμενες
υπηρεσίες των δομών
Μέσω των παροχών του συσσιτίου οι ωφελούμενοι έχουν καλύψει ικανοποιητικά
τις ανάγκες τους για το καθημερινό φαγητό (82%) και φαίνονται να είναι έτοιμοι
να ανταπεξέλθουν στις όποιες καθημερινές δυσκολίες (72%).

Πηγή: Έρευνα στους ωφελούμενους του Συσσιτίου, 11ος 2020

Τα παραπάνω δεδομένα σε συνδυασμό, με το γεγονός, ότι οι περισσότεροι
ωφελούμενοι δεν λαμβάνουν δωρεάν φαγητό και από άλλο φορέα ή υπηρεσία
εκτός από το συσσίτιο (99%) είναι δηλωτικά της υψηλής ικανοποίησης των
αναγκών των ωφελούμενων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δομών σίτισης.
Βαθμός Ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη λειτουργία των δομών
Η ικανοποίηση των ερωτώμενων από την παροχή των υπηρεσιών του συσσιτίου
είναι μεγάλη ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η παροχή αυτή τους δίνει ένα έναυσμα
να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς σε σχέση με τη σίτισή τους και άρα
ικανότεροι να ανταποκριθούν με περισσότερη σιγουριά στις όποιες δυσκολίες της
καθημερινότητας τους (δείτε παρακάτω).
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Χαμηλότερης έντασης ικανοποίηση βλέπουμε ότι συγκεντρώνουν τα γεύματα και
οι μερίδες φαγητού, σε ποσότητα (78%) και κυρίως σε ποιότητα (68%).

Πηγή: Έρευνα στους ωφελούμενους του Συσσιτίου, 11ος 2020

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Φαρμακεία
Βαθμός κάλυψης των προβλεπόμενων ομάδων – στόχου
Για την επιλογή των ωφελούμενων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως η
εντοπιότητα, το επίπεδο εισοδήματος, η περιουσιακή κατάσταση, το καθεστώς
απασχόλησης/ασφάλισης, στεγαστικά κριτήρια, η οικογενειακή κατάσταση, η
αναπηρία ωφελούμενων και μελών της οικογένειας, καθώς και οι εξαρτήσεις από
ουσίες και το καθεστώς διαμονής, στοιχεία δηλαδή, που εμπίπτουν στα
προγραμματικά χαρακτηριστικά 78 των δυνητικών ωφελούμενων.
Τα άτομα που έλαβαν, τελικώς, υπηρεσίες από τα Κοινωνικά Φαρμακεία είναι
Έλληνες ή Ευρωπαίες πολίτες, ηλικίας άνω των 60, μέσης εκπαίδευσης και
δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Ως προς τις ειδικές κοινωνικές
κατηγορίες ξεχωρίζουν οι συνταξιούχοι, οι μακροχρόνια άνεργοι αλλά και οι
άνεργοι μέχρι 1 έτος, τα άτομα με αναπηρία και οι δικαιούχοι του ΚΕΑ. 79

78

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχουν οι δομές παροχής βασικών αγαθών είναι άτομα/νοικοκυριά που
διαμένουν στον Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων
χωρών ή ανιθαγενών), τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε
κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
και του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας,
κλπ.), καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.
79 Έρευνα ωφελούμενων από τα Κοινωνικά Φαρμακεία, Νοέμβριος 2020.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εκτιμάται ότι τα Κοινωνικά Φαρμακεία
κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό τους πληθυσμούς για τους οποίους σχεδιάστηκαν να
απευθυνθούν.
Βαθμός παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών
Απομονώνοντας τις αποκρίσεις «πολύ» και «αρκετά» από τις απαντήσεις των
ωφελούμενων από την έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγιο που πραγματοποιήθηκε
τον Νοέμβριο 2020, έχουμε την εικόνα των υπηρεσιών που έτρεξαν καλύτερα,
μέσω της ικανοποίησης των ωφελούμενων από τις υπηρεσίες αυτές.

Πηγή: Έρευνα στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Φαρμακείου, 11ος 2020
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Βλέπουμε ότι οι υπηρεσίες που έχουν ενεργοποιηθεί σε πολύ υψηλό βαθμό είναι η
υποδοχή αλλά και η συμβουλευτική για κατάθεση αιτήματος για δωρεάν
φαρμακευτική περίθαλψη. Μικρότερη ενεργοποίηση φαίνεται να έχει η
ενεργοποίηση της παραπομπής σε άλλη υπηρεσία / δομή, καθώς ήταν αρκετοί οι
ωφελούμενοι που δεν ζήτησαν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πράγματι, μόλις το 21%
των ωφελούμενων σύμφωνα με τους Συντονιστές παραπέμφθηκε σε άλλη
υπηρεσία.
Τα προϊόντα που ζητήθηκαν περισσότερο, επίσης, ήταν τα φάρμακα. Έπεται το
Υγειονομικό υλικό και στη συνέχεια τα παραφαρμακευτικά προϊοντα όπου και τα
δυο παρέχονται «όποτε χρειάζονται» σύμφωνα με τους Υπεύθυνους των δομών.
Βαθμός κάλυψης των αναγκών των ωφελούμενων από τις παρεχόμενες
υπηρεσίες των δομών
Η ανάγνωση του βαθμού κάλυψης των αναγκών των ωφελούμενων έχει
ενδιαφέρον καθώς προκύπτει πολύ υψηλή ικανοποίηση των αναγκών σε φάρμακα
(85%), σε υγειονομικό υλικό (76%) ή παραφαρμακευτικά προϊόντα(70%) τόσο για
τους ίδιους τους ωφελούμενους όσο και την οικογένειά τους.
Αντίστοιχα, τα κοινωνικά φαρμακεία έχουν βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τα άτομα
να αισθάνονται ασφάλεια για την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος υγείας
(84%) καθώς και ενός έκτακτου προβλήματος υγείας (86%).
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Πηγή: Έρευνα στους ωφελούμενους των Κοινωνικών Φαρμακείων, Νοέμβριος 2020

Βαθμός Ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη λειτουργία των δομών
Όσον αφορά τώρα την ικανοποίηση από την ποιότητα των υπηρεσιών που
παρέχονται στα κοινωνικά φαρμακεία της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου,
φαίνεται πως είναι σε υψηλά επίπεδα σε όσους τομείς εξετάστηκαν. Συγκεκριμένα:
Η υποδοχή και καταγραφή του αρχικού αιτήματος της επιλογής απαντήθηκε πολύ
θετικά από το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων με το 91% να δηλώνει
ικανοποιημένο από τον τρόπο που εξελίχθηκε η διαδικασία (67% «πολύ
ικανοποιημένο» και 24% «αρκετά ικανοποιημένο»).
Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκαν και οι απαντήσεις που αφορούσαν στις
συμβουλές και στην υποστήριξη που λαμβάνουν οι ερωτώμενοι για την κατάθεση
αιτήματος για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη (66% «πολύ ικανοποιημένο» και
24% «αρκετά ικανοποιημένο») όπως και το ότι όσοι παραπέμφθηκαν από το
κοινωνικό φαρμακείο σε άλλη υπηρεσία ή δομή (47% ή 43 άτομα), η ικανοποίηση
από τη διαδικασία αυτή και ο χειρισμός από πλευράς κοινωνικών φαρμακείων
ήταν και πάλι σε υψηλά επίπεδα.
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4.5 Παρουσίαση των σημαντικότερων προβλημάτων που ανέκυψαν
κατά την εφαρμογή των παρεμβάσεων και ανάλυση του τρόπου
επίδρασης στην αποτελεσματικότητά τους
Τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των
Παρεμβάσεων περιγράφονται παρακάτω ανά κατηγορία Δομής.

Κέντρα Κοινότητας












Το μεγάλο διοικητικό φορτίο εξαιτίας της υψηλότερης ζήτησης και της
μετακύλησης
περισσότερων αρμοδιοτήτων προς τα Κ.Κ. είχε ως
αποτέλεσμα
ελλείματα
συντονισμού,
κοινωνικής
ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης και
εξατομικευμένης προσέγγισης προς τους
ωφελούμενους.
Η εξατομικευμένη προσέγγιση των αναγκών των ομάδων στόχου, απαιτεί
διαφοροποίηση στη μεθοδολογία ανά κατηγορία ωφελούμενων και χρόνο
που συνήθως λόγω του μεγάλου διοικητικού φόρτου και της υψηλότερης
ζήτησης σε υπηρεσίες δεν υπήρχε.
Ελλείψεις εξοπλισμού γραφείου και επικοινωνιών εντοπίζεται σε ένα μεγάλο
μέρος των δομών (7 στις 13 δομές). Ομοίως, σημειώθηκαν σε 7 δομές
ελλείψεις εξοπλισμού παιδαγωγικών δραστηριοτήτων οι οποίες οφείλονται
στο γεγονός ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα ο σχετικός Πυλώνας
Υπηρεσιών που απαιτεί και συγκεκριμένο εξοπλισμό για την υλοποίηση των
Υπηρεσιών που περιλαμβάνει. Ακόμα, ελλείψεις εντοπίστηκαν σε έπιπλα
γραφείου και χώρων υποδοχής σε έξι (6) δομές. Εδώ να σημειωθεί ότι η
διαπίστωση ελλείψεων σε εξοπλισμό (εξοπλισμό γραφείου, βιβλιοθήκες για
την αρχειοθέτηση, καρέκλες αναμονής, έλλειψη φωτοτυπικών και σκάνερ,
τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την εξυπηρέτηση του Κοινωνικού
Επιδόματος Αλληλεγγύης και των αναπηρικών επιδομάτων), αποτελεί
βασικό εύρημα της Έκθεσης Κέντρων Κοινότητας 2019 της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
Η σύγχυση αρμοδιοτήτων για τα Στελέχη αναφέρθηκε ως η αναντιστοιχία
των καθηκόντων βάσει επαγγελματικού περιγράμματος του Κοινωνικού
Λειτουργού με τα προβλεπόμενα καθήκοντα του στελέχους του Κ.Κ. κατά το
σκέλος κυρίως των διοικητικών / διεκπεραιωτικών εργασιών της
καθημερινότητας.
Προβλήματα συνεργασίας με την Κοινωνική υπηρεσία και τους φορείς
παραπομπής των ωφελούμενων (σε δυο περιπτώσεις Κ.Κ). Οι δήμοι δεν
ήταν προετοιμασμένοι για την παρέμβαση των Κ.Κ, ενώ υπήρξαν φορές
κατά τις οποίες υπήρχε άγνοια σχετικά με τις κοινωνικές δράσεις και οι
υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες δεν διέθεταν το απαιτούμενο
επιστημονικό προσωπικό ώστε να εποπτεύει ουσιαστικά τα Κ.Κ.
Η διαπίστωση, κατά τη διάρκεια της επιβολής των περιοριστικών μέτρων
λόγω της πανδημίας, της «ψηφιακής ανισότητας στις ευάλωτες ομάδες»
καθώς όλες δεν είχαν την ίδια άνεση στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων,
κρίνεται ως σημαντικό πρόβλημα καθώς ο ψηφιακός αναλφαβητισμός
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μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά στην πρόσβαση των ωφελούμενων στα
Κ.Κ.












Η παροχή υπηρεσιών κυρίως από τους δυο πρώτους άξονες των
υπηρεσιών των Κ.Κ. (Α. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών,
Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές) και η υπολειτουργία του τρίτου
άξονα (δηλαδή Γ. Παροχή Υπηρεσιών για τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου και τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης). Μόνο στην
περίπτωση της Ρόδου υπάρχει συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας
καθώς και πιλοτική υλοποίηση του Πυλώνα Γ.
Πράγματι, το μεγαλύτερο μέρος των ωφελούμενων απαντάει πως
επισκέπτεται το Κέντρο Κοινότητας για να λάβει πληροφορίες και
υποστήριξη για επιδόματα και συντάξεις. Ομοίως, υπηρεσίες που
συνδέονται με την προώθηση στην απασχόληση δεν φαίνεται να
χρησιμοποιούνται όπως επίσης και, η πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες
φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης, η πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες.
Η επικέντρωση σε ένα μικρό σκέλος των υπηρεσιών των Κ.Κ. έχει ως
αποτέλεσμα την αποσπασματική λειτουργία των Κέντρων, τα οποία είχαν
σχεδιαστεί για την εκτέλεση μιας σειράς κοινωνικών υπηρεσιών ως τους
βασικούς μοχλούς συντονισμού της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη.
Τόσο η κακή λειτουργία ή μη ορθή χρήση του συστήματος ΗΔΙΚΑ όσο και οι
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις σχετικά με την απορρόφηση των πόρων
μπορεί να δυσχέραναν την αποτελεσματικότητα των Κ.Κ. και την εύρυθμη
λειτουργία τους κυρίως στα αρχικά στάδια της λειτουργίας τους.
Ο εθελοντισμός και τα δίκτυα αλληλεγγύης δεν έχουν ενεργοποιηθεί
συνολικά στην Περιφέρεια για την επικουρία του έργου των Κ.Κ. καθώς
μόνο επτά (7) στις δεκατρείς (13) δομές έχουν αναπτύξει τέτοιου τύπου
αλληλέγγυα συνεργασία. Εδώ σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου δραστηριοποιούνται 9 φορείς βασισμένοι κατά κύριο λόγο στην
αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό και την αλληλοβοήθεια (ή το 4% του
συνολικού ποσοστού των φορέων της ΚΑΛΟ)80 εκ των οποίων 5%
αποτελούν άτυπες οντότητες και δρουν σε συνοικιακό επίπεδο (γειτονιάς) /
σε τοπικό (π.χ. κοινότητας ή δήμου) ή περιφερειακό επίπεδο ή και σε
συνδυασμό και των δύο. Με δεδομένο ότι, τα μισά Κ.Κ. ενεργοποίησαν τις
οντότητες αυτές ή απλώς κινητοποίησαν την αλληλεγγύη των πολιτών
τοπικά για την οργάνωση απλών δράσεων (συλλογή ρούχων, διανομή
φαγητού κ.α.) υπάρχει ένα καλό προαπαιτούμενο για την ενεργοποίηση
των φορέων ΚΑΛΟ που υπάρχουν στην Περιφέρεια στο πλαίσιο
περισσότερο στοχευμένων δράσεων.
Οι εκδηλώσεις δημοσιότητας των Κ.Κ. δεν είναι ίδιες για όλες τις δομές ενώ
δεν φαίνεται να υπάρχουν κοινές προδιαγραφές για τα κύρια μέσα που
πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε γενικά (προώθηση μηνύματος στον γενικό
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πληθυσμό) είτε ειδικά (προώθηση μηνύματος σε ειδικές ομάδες όπως
ΡΟΜΑ, Ηλικιωμένοι κλπ).81 Για παράδειγμα οι περισσότερες δομές
χρησιμοποιούν γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν διαθέτουν
διακριτό χώρο στις σελίδες των δήμων για την παρουσίαση των
ανακοινώσεών του.
Οι εργαζόμενοι στα Κ.Κ. δεν παρακολούθησαν κάποιο σεμινάριο που θα
τους προετοίμαζε σε ειδικά ζητήματα όπως τα επιδόματα, ο τρόπος χρήσης
της ΗΔΙΚΑ, η σύνδεση των Κ.Κ. με απασχόληση, η ενεργοποίηση δικτύων
εθελοντισμού, το ΚΕΑ/ΕΕΑ, ειδικά ζητήματα για τους ΡΟΜΑ.82

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών – Συσσίτιο
Γενικά στη λειτουργία των δομών δεν σημειώθηκε κάποιο πρόβλημα που έθεσε σε
κίνδυνο την αποτελεσματική τους λειτουργία.
Μια αδυναμία που ανέκυψε αφορά στην έλλειψη χρόνου για υπηρεσίες ανάπτυξης
και προγραμματισμού ειδικά κατά το σκέλος προσέλκυσης χορηγιών, εθελοντών
αλλά και συντονισμού με τον συμπράττοντα Δήμου εξαιτίας του μεγάλου
διοικητικού φορτίου που σημειώθηκε και σε αυτήν την κατηγορία κοινωνικής
υπηρεσίας. Η καθυστέρηση πρόσληψης ατόμου ως βοηθού μάγειρα ήταν ένα
επίσης πρόβλημα για την διεκπεραίωση των εργασιών της δομής.
Λόγω της πανδημίας, αυξήθηκε το επίπεδο της φτώχιας, άρα η δομή κλήθηκε να
εξυπηρετήσει περισσότερους ωφελούμενους, μειώθηκε η δωρεάν διανομή υλικών
από τις ξενοδοχειακές μονάδες (αφού δεν ήταν ανοικτές) και η εξυπηρέτηση των
αιτούντων πραγματοποιήθηκε κατόπιν ραντεβού, ενώ συνεχίστηκε και η κατ’
οίκον διανομή των γευμάτων.
Τα κύρια προβλήματα των ωφελούμενων για το διάστημα του lockdown όσον
αφορά την επαφή τους με τη δομή σίτισης για την υποβολή και τη διεκπεραίωση
της αίτησής τους ή για τη διανομή τω γευμάτων ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τα
οποία στην πορεία επιλύθηκαν.

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Φαρμακεία
Η έλλειψη χρόνου για υπηρεσίες ανάπτυξης και προγραμματισμού ειδικά κατά το
σκέλος προσέλκυσης χορηγιών, εθελοντών αλλά και διασύνδεσης με την κοινότητα
εξαιτίας του μεγάλου διοικητικού φορτίου που σημειώθηκαν στα Κοινωνικά
Φαρμακεία αποτελεί ένα ζήτημα που ανέκυψε τόσο στην περίπτωση της δομής
στην Ρόδο όσο και σε εκείνη της Νάξου και των μικρών Κυκλάδων.
Στην περίπτωση της Ρόδου το ζήτημα του αυξημένου φόρτου εργασίας προέκυψε
κυρίως γιατί προσήλθαν περισσότεροι ωφελούμενοι από τον αναμενόμενο αριθμό
εξαιτίας της βαθύτερης κρίσης που βίωσε η περιφέρεια.
Στην περίπτωση της Νάξου και των μικρών Κυκλάδων η έλλειψη χρόνου για
υπηρεσίες ανάπτυξης και προγραμματισμού προέκυψε από την έλλειψη στελέχους
81
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Ερωτηματολόγιο αναφορικά με τα σεμινάρια που ολοκλήρωσαν τα στελέχη και τις απόψεις των Συντονιστών
στην Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης για το ίδιο θέμα.
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υγείας, θέση που καλύφθηκε για μία ή δυο φορές την εβδομάδα από εθελοντή
πτυχιούχο φαρμακοποιό.
Η έλλειψη στελεχών υγείας, σημειώνεται, ότι ήταν το κύριο πρόβλημα ώστε τα
λειτουργήσει το σύνολο των Κοινωνικών Φαρμακείων (5 δομές) στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου. Έτσι, αντί για πέντε δομές λειτουργούν μόνο δύο γεννώντας
πρόσθετα ζητήματα ανισότητας στην παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών αφού
δεν καλύπτονται όλοι οι δυνητικοί νησιώτες ωφελούμενοι στην Περιφέρεια.
Οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις ή οι επιδράσεις της πανδημίας και οι
περισσότερες ανάγκες είχαν ως αποτέλεσμα την μη κάλυψη σε αγαθά όλων των
ωφελούμενων αρχικά. Ωστόσο, η ανεπάρκεια καλύφθηκε πολύ γρήγορα και ως εκ
τούτου οι ωφελούμενοι στην πλειοψηφία τους δεν αντιμετώπισαν σημαντικά
προβλήματα ούτε στην υποβολή και διεκπεραίωση της αίτησής τους, ούτε στην
χορήγηση και διανομή φαρμάκων ή άλλου υλικού και προϊόντων.
ΚΗΦΗ
Προβλήματα αναδύθηκαν σε σχέση με δύο γενικά ζητήματα. Εξοπλισμού και
στελέχωσης. Συγκεκριμένα:
Εξοπλισμού και υποδομών



Λειτουργικότητα χώρου (3 αναφορές)
Έλλειψη μεταφορικού μέσου (2 αναφορές)

Στελέχωση



Σχετικά επαρκής η στελέχωση τόσο σε ποσότητα όσο και σε ειδικότητες σε
τέσσερεις από τις πέντε δομές
Ανάγκη για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού με κατάρτιση
(ΚΗΦΗ Αγίων Αποστόλων)

Σημειώνεται, όμως, ότι σημαντικό θεωρείται να παρέχονται στα ΚΗΦΗ επιπλέον
υπηρεσίες, να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και
το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΚΗΦΗ καθώς και να υπάρχουν καλύτερες
υποδομές (κτίρια, αίθουσες, καθαριότητα, εξοπλισμός, κλπ).83
ΚΔΗΦ
Δεν σημειώθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, πέρα από την έλλειψη της ειδικότητας
του εργοθεραπευτή και άρα τη μη λειτουργία των σχετικών εργαστηρίων, ωστόσο,
μεταξύ των προτάσεων βελτίωσης αναφέρονται α) η ανάγκη για καλύτερες
υποδομές (κτίρια, αίθουσες, καθαριότητα, εξοπλισμό) και β) η παροχή επιπλέον
υπηρεσιών από αυτές που ήδη παρέχονται.

83

Έρευνα ωφελούμενων με ερωτηματολόγιο στα ΚΗΦΗ
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4.6 Εκτίμηση της επιτευξιμότητας των στόχων που έχουν τεθεί με
ορίζοντα τη λήξη της Προ-γραμματικής Περιόδου
Με βάση τον βαθμό επίτευξης των δεικτών εκροών στις 31.12.2019 ανά πράξη, στο
πλαίσιο του παρόντος υποκεφαλαίου, υπολογίζονται τα ακόλουθα, ανά δείκτη
εκροών:





Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης του δείκτη ανά πράξη στο τέλος της ΠΠ,
αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών πεδίου.
Προβολή των ανωτέρω εκτιμήσεων σε επίπεδο Επενδυτικής
Προτεραιότητας και υπολογισμός της εκτιμώμενης τιμής επίτευξης δείκτη
στο τέλος της ΠΠ (ως άθροισμα των εκτιμήσεων ανά πράξη που εντάσσεται
στη συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα).
Υπολογισμός του εκτιμώμενου βαθμού επίτευξης του στόχου που έχει τεθεί
σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας του ΠΕΠ: εκτιμώμενη τιμή
επίτευξης δείκτη/τιμή στόχος δείκτη στο ΠΕΠ.

Συγκεκριμένα:
Πίνακας 6:Δείκτες Εκροών

ΑΠ

4

Επ.
Προτ.

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2023
ΕΠ
(A)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

(%)
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ/
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ
2023
(Γ)=(Β)/(Α)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

(%) ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/Τιμή
στοχο 2023]
(Ε)=(Δ)/(Α)

Απόκλιση
από τον
στόχο
2023
(ΣΤ)=(Ε)100%

05502

Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών

23

20

86,96%

20

86,96%

-13,04%

2.000

20.225

1011,25%

16.255

812,75%

712,75%

4

9iv

05503

Αριθμός
επωφελουμένων
των
υποστηριζόμενων
δομών

4

9iii

05502

Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών

8

8

100,00%

5

62,50%

-37,50%

05503

Αριθμός
επωφελουμένων
των
υποστηριζόμενων
δομών

650

1.174

180,62%

1.191

183,23%

83,23%

4

9iii
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Στο πλαίσιο της Ε.Π. 9iv σημειώνονται τα παρακάτω:
Η επιτευχθείσα τιμή του δείκτη 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» είναι 20
δηλαδή ποσοστιαία εκτίμηση σε σχέση με την τιμή στόχο του ΕΠ 86,96%.
Σημειώνεται δηλαδή μια απόκλιση -13%. Η τιμή αυτή δεν πρόκειται να αυξηθεί και
άρα να πιάσει τον αρχικό στόχο καθώς δεν υλοποιήθηκαν τα τρία (3) από τα πέντε
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(5) κοινωνικά φαρμακεία που είχαν αρχικά σχεδιαστεί καθώς δεν βρέθηκαν οι
αναμενόμενες ειδικότητες για την λειτουργία όλων των δομών.
Η τιμή στόχου του δείκτη για το 2023 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί στο Ε.Π.
Η επιτευχθείσα τιμή του δείκτη 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών» είναι 16.255, δηλαδή ποσοστιαία εκτίμηση σε σχέση με
την τιμή στόχο του ΕΠ 812,75%. Σημειώνεται δηλαδή μια απόκλιση 712,75% καθώς
όπως έχει αναφερθεί στα παραπάνω υποκεφάλαια, οι λήπτες των υπηρεσιών των
Κέντρων Κοινότητας και των Δομών Αγαθών, στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν
περισσότεροι σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Η οικονομική κρίση και η
αναγκαιότητα λήψης επιδομάτων αποτέλεσαν παράγοντες που ενίσχυσαν τις
ανάγκες των ευάλωτων ομάδων σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι
κοινωνικές δομές του Νοτίου Αιγαίου.
Η τιμή στόχου του δείκτη για το 2023 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί στο Ε.Π.
Στο πλαίσιο της Ε.Π. 9iii σημειώνονται τα παρακάτω:
Η επιτευχθείσα τιμή του δείκτη 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών είναι 5
δηλαδή ποσοστιαία εκτίμηση σε σχέση με την τιμή στόχο του ΕΠ 62,50%.
Σημειώνεται δηλαδή μια απόκλιση -37,5%. Σημειώνεται, όμως η Δράση iii 1.1.4.
όπου υπάγεται η κατηγορία πράξεων ΚΔΗΦ τροφοδοτεί τον δείκτη 05502
«Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» με μία (1) δομή όπως είχε
προγραμματικά σχεδιαστεί.
Επομένως, σημειώνεται ότι η τιμή του δείκτη, σε ότι αφορά την Δράσηiii 1.1.4., που
αφορά την αξιολογούμενη Πράξη, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, έχει
καλυφθεί κατά 100%.
Η επιτευχθείσα τιμή του δείκτη 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών» είναι 1.191, δηλαδή ποσοστιαία εκτίμηση σε σχέση με
την τιμή στόχο του ΕΠ 183,23%.
Σημειώνεται και πάλι, ότι η Δράση iii1.1.4. όπου υπάγεται η κατηγορία
πράξεων ΚΔΗΦ τροφοδοτεί τον δείκτη 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών» με είκοσι (20) ωφελούμενους, δηλαδή, σύμφωνα με
τον αριθμό που είχε προγραμματικά σχεδιαστεί. Έχει καλυφθεί, λοιπόν, κατά
100%.
Ομοίως, για την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ως
προς τα αποτελέσματα σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας του ΠΕΠ στο
τέλος της ΠΠ, και με βάση τον βαθμό επίτευξης του δείκτη αποτελέσματος 05504
«Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» στις
31.12.2019, υπολογίζονται τα ακόλουθα:
Στο πλαίσιο της Ε.Π. 9iv σημειώνονται τα παρακάτω:
Η επιτευχθείσα τιμή του δείκτη 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες υπηρεσίες» είναι 3, δηλαδή, ποσοστιαία εκτίμηση σε σχέση με την τιμή στόχο
του ΕΠ 13,04%. Σημειώνεται δηλαδή μια απόκλιση -86,96%. Αυτό συμβαίνει διότι ο
δείκτης τροφοδοτείται μόνο από τα Κέντρα Κοινότητας, καθώς αποτέλεσαν τις
μόνες περιπτώσεις κοινωνικών δομών με διευρυμένες υπηρεσίες σε σχέση με την
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προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Συγκεκριμένα, τροφοδοτείται μόνο από τρεις
περιπτώσεις Κ.Κ. δηλαδή, Καρπάθου, Πάρου, Κέας, αφού μόνο αυτές οι δομές
ανέφεραν έστω και μία υπηρεσία που παρείχαν ως διευρυμένη σε κάθε έναν από
τους τρείς Πυλώνες Υπηρεσιών. Η τιμή αυτή δεν πρόκειται να αυξηθεί και άρα να
πιάσει τον αρχικό στόχο εφόσον:
Στην περίπτωση των υπολοίπων Κ.Κ. θα τροφοδοτήσουν την τιμή του δείκτη
αυτού εφόσον έως το τέλος τους προγραμματικής περιόδου θα προσφέρουν
υπηρεσίες «διευρυμένες» σε όλους τους Πυλώνες υπηρεσιών.
Στην περίπτωση των ΚΗΦΗ για να λάβει θετική τιμή ο δείκτης θα πρέπει να
συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
o

o

Να
υλοποιηθούν
όλες
οι
δράσεις
δικτύωσης
με
υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στο σχέδιο
δικτύωσης, και,
Να έχει γίνει χρήση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.

Στην περίπτωση των Δομών Αγαθών:
Θα πρέπει συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:




Να υλοποιήσουν όλες οι δράσεις δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι
οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο δικτύωσης (Δεν υλοποιήθηκαν οι
δράσεις με: Άλλες Κοινωνικές Υπηρεσίες/ Δομές (Δομές αστέγων, Στέγες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης κλπ.), ΟΑΕΔ, Κέντρα Κοινότητας)
Να να έχει γίνει χρήση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.

Στο πλαίσιο της Ε.Π. 9iii σημειώνονται τα παρακάτω:
Η τιμή του δείκτη 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες
διευρυμένες υπηρεσίες» είναι 0, δηλαδή, ποσοστιαία εκτίμηση σε σχέση με την τιμή
στόχο του ΕΠ 0%.
Σημειώνεται δηλαδή, μια απόκλιση -100%. Όπως
χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί παραπάνω, αναφορικά με τον δείκτη 05504, δεν
ικανοποιείται, εφόσον βάσει μεθοδολογίας, για να λάβει θετική τιμή ο δείκτης θα
πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
o
o

o

να γίνεται χρήση Σχεδίου παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας
και παραμονής,
Να
υλοποιηθούν
όλες
οι
δράσεις
δικτύωσης
με
υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στο σχέδιο
δικτύωσης, και,
Να έχει γίνει χρήση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.
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Πίνακας 7:Δείκτης Αποτελέσματος

(%)
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ/
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ
2023
(Γ)=(Β)/(Α)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

(%) ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/Τιμή
στοχο 2023]
(Ε)=(Δ)/(Α)

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

23

0

0,00%

3

13,04%

- 86,96%

05504

9iii

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

05504

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ.
Προτ.

Απόκλιση
από τον
στόχο
2023

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧ
ΟΣ
2023
ΕΠ
(A)

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

5

0

0,00%

0

0,00%

-100,00%

(ΣΤ)=(Ε)100%
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4.7 Αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των
συστημάτων
και
μηχανισμών
παρακολούθησης
των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων
Αποτύπωση του είδους των δεδομένων / στοιχείων που τηρούνται στο σύστημα
της ΗΔΙΚΑ σε σχέση με τις αξιολογούμενες παρεμβάσεις.
Στο σύστημα ΗΔΙΚΑ τηρούνται ταξινομημένα σε πεδία τα στοιχεία των
ωφελούμενων των Κέντρων Κοινότητας ως ακολούθως:

Τα στοιχεία που δόθηκαν προς επεξεργασία στον αξιολογητή από το Σύστημα
ΗΔΙΚΑ έχουν ως ακολούθως:


Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας
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Νομικό καθεστώς παραμονής (Ευρωπαίος πολίτης, Ημεδαπός, Οικονομικός
Μετανάστης, Ομογενής/Παλιννοστών, «κενό»)
Οικογενειακή Κατάσταση (Άγαμος/η, Διαζευγμένος/η, Έγγαμος/η, Σε
διάσταση, Χήρος/α, «κενά»)
Φύλο (άνδρας, γυναίκα)
Ηλικιακή ομάδα (18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-)
Εκπαιδευτικό Επίπεδο (01. Χωρίς καθόλου εκπαίδευση, 02. Υποχρεωτική
εκπαίδευση (Δημοτικό), 03. Υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας), 04. Γενικό Λύκειο, 05. Επαγγελματικό Λύκειο,
Απολυτήριο, 06. Επαγγελματική σχολή Πτυχίο, 07. ΙΕΚ Πτυχίο, (Ειδικότητα),
08. Ανωτέρα Σχολή, Πτυχίο, 09. ΤΕΙ Τεχνολογικό Ίδρυμα, 10. ΑΕΙ Παν/μιο, 11.
Μεταπτυχιακό, 13. Αδιαβάθμητο, «κενά»)
Εργασιακό Καθεστώς (Άνεργος/η, Ανίκανος/η για εργασία, Εργαζόμενος/η,
Ηλικιωμένος (ανίκανος για εργασία), Περιστασιακά εργαζόμενος/η,
Συνταξιούχος/η, Φοιτητής/Σπουδαστής/Φαντάρος, «Κενά»)
Στεγαστική Κατάσταση «Άστεγος/η, Δάνειο, Δωρεάν Παραχώρηση, Ενοίκιο,
Ιδιοκτησία, Φιλοξενία, «κενά»)
Ειδική Κατηγορία (Αναπηρία, Άστεγος, Αυτοαπασχολούμενος, Εργαζόμενος
Ηλικιωμένος, Μακροχρόνια άνεργος άνω των 25 και κάτω των 50,
Μακροχρόνια άνεργος άνω των 50 ετών, Μακροχρόνια άνεργος έως 25
ετών, Μετανάστες, Μονογονεϊκή οικογένεια, Συνταξιούχος, Χρήση Ουσιών,
Χρόνια Νόσος, Ψυχική Νόσος)
Πρόγραμμα (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
Συνεδρίες Παραπομπές

Με βάση όλες τις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, αλλά και
τη συλλογή των δευτερογενών δεδομένων από τον Αξιολογητή, φαίνεται αφενός
ότι δεν καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να καταχωρηθούν ή
ότι για εκείνα τα στοιχεία που καταχωρούνται δημιουργούνται ερωτήματα
αναφορικά με την εγκυρότητά τους. Πράγματι, στο σύνολο των 18.371 ατόμων
που έχουν καταγραφεί και ταξινομηθεί με βάση το φύλο στα Κ.Κ. της Περιφέρειας
φαίνεται ότι μόνο 164 (0,8%) λαμβάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ή
μόνο 4.610 (25%) έχουν καταχωρηθεί σε Ειδική Κατηγορία.
Γενικά, παρατηρείται μια ασυμφωνία στις αθροίσεις των δεδομένων, ανά πεδίο,
ενώ δεν είναι λίγες εκείνες οι περιπτώσεις, που και μέσα σε κάθε πεδίο
εμφανίζονται αταξινόμητοι ωφελούμενοι (ως «κενά») όπου πολλές φορές
αποτελούν και την πλειοψηφούσα κατηγορία. Για παράδειγμα η ταξινόμηση
«κενά» αποτελεί το 60% επί του συνόλου των ωφελούμενων στο πεδίο
«Στεγαστική Κατάσταση» ή το 83% επί του συνόλου στο πεδίο «Εργασιακό
Καθεστώς».
Ένα στοιχείο που, μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να καταχωρείται στα
χαρακτηριστικά των ωφελούμενων είναι το ύψος του εισοδήματός τους, ενώ αυτό
αποτελεί κριτήριο επιλογής των ωφελούμενων για συγκεκριμένες κοινωνικές
παροχές. Κρίνεται ότι είναι κρίσιμης σημασίας η καταχώρηση του στοιχείου αυτού
μιας και ως δείκτης αποτυπώνει (σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή) το μέγεθος της
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φτώχειας σε τοπικό επίπεδο γεγονός που μπορεί να αξιοποιηθεί μελετητικά για τον
σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων.
Εδώ να σημειώσουμε ότι στον Οδηγό Εφαρμογής σημειώνονται τα ακόλουθα
ενδιαφέροντα σημεία αναφορικά με την παρακολούθηση των ωφελούμενων και
την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων:
«Μέσω του προγράμματος θα γίνεται η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ανά δομή,
υπηρεσία και παροχή σε επίπεδο Δήμου, σχετικά με τη λειτουργία του ΚΚ. Τα
στοιχεία αυτά θα συγκεντρώνονται σε μηνιαίες περιοδικές και ετήσιες αναφορές.
Ενδεικτικά οι αναφορές θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:









Συνολικός και ανά ομάδα στόχο αριθμός εγγεγραμμένων/ωφελούμενων
Συνολικός και ανά ομάδα στόχο αριθμός νέων εγγραφών για την
περίοδο αναφορά
Συνολικός και ανά ομάδα στόχο αριθμός επισκέψεων/περιστατικών
ραντεβού για την περίοδο αναφοράς
Συνολικός και ανά ομάδα στόχο αριθμός πρώτων επισκέψεων και
ακόλουθων επισκέψεων/λήψης υπηρεσιών
Προφίλ ωφελουμένων/κοινωνικά χαρακτηριστικά: ηλικία, φύλο,
εθνικότητα, νομικό καθεστώς παραμονής, κατάσταση εργασίας,
εκπαίδευση, εισόδημα
Στοιχεία για τις παραπομπές: από πού και προς τα πού γίνονται οι
παραπομπές
Στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες: π.χ. πόσα ραντεβού για
ψυχοκοινωνική στήριξη, πόσες αιτήσεις για ΕΕΕ, πόσες παραπομπές ανά
δομή κλπ»

Το σύστημα ΗΔΙΚΑ84, μέχρι τη στιγμή της παρούσας αξιολόγησης, σύμφωνα με τις
έρευνες ομαδικής εστιασμένης συζήτησης, δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των
ωφελούμενων βάσει κριτηρίων ή επιλεγμένων δεικτών ώστε να δίνει στοχευμένες
αναφορές (π.χ. δεικτών παρακολούθησης των Πράξεων όπως τηρούνται στο ΟΠΣ
Εργόραμα, διασταυρώσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών των ωφελούμενων
όπως συσχέτιση εκπαιδευτικού επιπέδου με συγκεκριμένες παροχές ή
προγράμματα, συσχέτιση μορφωτικού κεφαλαίου, εισοδήματος και παρεχόμενων
υπηρεσιών κ.ο.κ.)
Αποτύπωση του είδους των δεδομένων / στοιχείων που τηρούνται σε
σύστημα της ΕΥΔ του ΠΕΠ / Περιφέρειας σε σχέση με τις αξιολογούμενες
παρεμβάσεις.
Τα στοιχεία που τηρούνται από την ΕΥΔ του ΠΕΠ αφορούν στα κωδικοποιημένα
στοιχεία του «Πυρήνα» του ΟΠΣ «Εργόραμα» που έχουν επιλεγεί στο ΠΕΠ ως
στοιχεία Παρακολούθησης των Θεματικών Στόχων και των Επενδυτικών
Προτεραιοτήτων που αφορούν στις αξιολογούμενες Πράξεις.
Όσον αφορά τους δείκτες παρακολούθησης, εκροών και αποτελέσματος,
ενημερώνονται σε τακτική βάση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουν (και
ενημερώνουν) οι Δικαιούχοι των Πράξεων απευθείας στο ΟΠΣ.
84
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Τα στοιχεία αυτά είναι οι παρακάτω δείκτες:
 Δείκτης Εκροής - 05502 « Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»,
προσμετράται σε επίπεδο πράξης η κάθε Δομή μια φορά.
 Δείκτης Εκροής - 0550385 «Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων
δομών» προσμετρώνται οι ωφελούμενοι κάθε Δομής μία φορά στο επίπεδο
της πράξης.
 Δείκτη Αποτελέσματος – 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες».
Η διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ του ΟΠΣ και του ΗΔΙΚΑ86 που επιχειρήθηκε
από τον αξιολογητή είχε ως αποτέλεσμα τη διαπίστωση ασυμφωνίας στον αριθμό
των ωφελούμενων ανά Κέντρο Κοινότητας μεταξύ των δυο συστημάτων (δείτε
σχετικό κεφάλαιο 4.2.).
Είναι δεδομένο ότι για μια πραγματική αποτίμηση των στόχων στους δείκτες
εκροής και αποτελέσματος, ειδικά του δείκτη 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών» έχει σημασία η αξιοπιστία του τρόπου τήρησης των
στοιχείων των επωφελούμενων στο περιβάλλον εργασίας του εκάστοτε
Δικαιούχου. Το ζήτημα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και επαλήθευσης από τους
Δικαιούχους.
Αποτύπωση του είδους των δεδομένων / στοιχείων που τηρούνται στα
συστήματα παρακολούθησης των Δικαιούχων σε σχέση με τις
αξιολογούμενες παρεμβάσεις.
Με βάση όλες τις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της παρούσας Αξιολόγησης, αλλά
και τη συλλογή των δευτερογενών δεδομένων από τον Αξιολογητή, φαίνεται ότι
τα ΚΚ χρησιμοποιούν συμπληρωματικά συστήματα καταγραφής των στοιχείων
των ωφελούμενων (πίνακες excel, έγχαρτα αρχεία σε φακέλους έργων). Εκτιμάται,
ότι τόσο η παρουσίαση των δεδομένων όσο και η τακτικότητα ενημέρωσής τους
δεν είναι ομογενοποιημένη και κοινή για όλα τα ΚΚ, αλλά αναπτύσσεται βάσει των
αναγκών της εκάστοτε δομής. Εδώ συνάγεται, ότι δεν τηρείται ένα ενιαίο σύστημα
λειτουργίας με διαδικασίες για όλα τα Κ.Κ. βάσει του οποίου εξυπηρετούνται οι
ωφελούμενοι αλλά και εξασφαλίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας στην
παροχή υπηρεσιών.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες Δομές του Κοινωνικού Δικτύου (ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, ΔΒΑ) η
εικόνα που απέκτησε ο Αξιολογητής για τα συστήματα που διατηρούν οι
δικαιούχοι και βάσει όσων στοιχείων είχε στη διάθεσή του για λογαριασμό της
παρούσας αξιολόγησης, είναι ότι δεν υπάρχει ομοιομορφία ως προς τη διατήρηση
των στοιχείων. Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιούχων των Δομών αυτών διατηρεί
τα στοιχεία του εξυπηρετούμενου πληθυσμού σε πίνακες excel, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις καταγράφηκαν Δομές που διατηρούν τα στοιχεία των ωφελουμένων
85

Μέχρι την πλήρη λειτουργία του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για όλες τις Δομές, και
προκειμένου να γίνεται ομοιόμορφη καταγραφή των ωφελούμενων των δομών, δημιουργήθηκε από
την ΕΥΣΕΚΤ και εστάλη σε όλους του Δικαιούχους των Κοινωνικών Δομών, ένα λογιστικό φύλλο με
ομοιόμορφη γραμμογράφηση, που περιλαμβάνει ως μοναδικό ID τουλάχιστον το ΑΦΜ, με σκοπό τη
μέτρηση των τιμών του δείκτη 05503 σε όλες τις σχετικές πράξεις από όλους τους δικαιούχους.
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σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ανομοιομορφία ως προς το είδος των
προσωπικών στοιχείων των ωφελούμενων που τηρούνται από τον κάθε
Δικαιούχο, γεγονός που προκύπτει από την απουσία οριζόντιας οδηγίας για την
ορθή καταγραφή των στοιχείων των ωφελουμένων87.
Λαμβάνοντας υπόψη, όλα τα παραπάνω σημεία, αναφορικά με την ΗΔΙΚΑ και τα
συστήματα των Δικαιούχων, υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία που τηρούνται για
τους επωφελούμενους δεν επαρκούν για τη σύνθεση του προφίλ τους (λ.χ.
προστατευόμενα μέλη, ύψος εισοδήματος).
Είναι σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την πρώτη λειτουργία των
Κέντρων Κοινότητας σε σχέση με την καταχώρηση των στοιχείων των
ωφελούμενων να λειτουργήσει το σύστημα ΗΔΙΚΑ παραμετροποιήμενο σύμφωνα
με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και διαλειτουργικό με το ΟΠΣ Εργόραμα. Επίσης,
είναι σημαντικό να εμπλουτιστεί και με άλλα κρίσιμα χαρακτηριστικά των
ωφελούμενων, όπως φαίνεται στις προδιαγραφές λειτουργίας και να προβαίνει σε
συσχετίσεις βάσει κοινωνικών κριτηρίων που θα εξυπηρετούν τις τοπικές αρχές
στο σχεδιασμό στοχευμένων πολιτικών.
Τέλος σημειώνεται ότι επειδή το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης του
Υπουργείου Εργασίας (ΗΔΙΚΑ) δεν είναι σε πλήρη λειτουργία, μέχρι την πλήρη
ενεργοποίησή του, για την συλλογή των δεδομένων των έμμεσα ωφελούμενων και
την εξασφάλιση της μοναδικότητάς τους σε επίπεδο πράξης, δημιουργήθηκε ένα
λογιστικό φύλλο με ομοιόμορφη γραμμογράφηση, που περιλαμβάνει ως μοναδικό
ID τουλάχιστον το ΑΦΜ, με σκοπό τη μέτρηση των τιμών του δείκτη 05503
«Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» σε όλες τις σχετικές
πράξεις από όλους τους δικαιούχους.
Αποτύπωση του είδους των δεδομένων / στοιχείων που τηρούνται στο
Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης για τις αξιολογούμενες
Δομές.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε μελέτη στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσεται ένα
σύστημα δεικτών παρακολούθησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
έως και παρακολούθησης αποτελεσμάτων των εφαρμοζόμενων πολιτικών.
Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού μεταξύ άλλων προβλέπονται οι παρακάτω
δείκτες που σχετίζονται με τις αξιολογούμενες παρεμβάσεις της παρούσας έκθεσης.
Συγκεκριμένα:
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Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό
Σύστημα που λειτουργεί προς το παρόν μόνο για τα Κέντρα Κοινότητας, αναμένεται να επεκταθεί μέχρι το τέλος
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
% ατόμων στην ΠΝΑ που ζουν σε
κατάσταση σοβαρής υλικής στέρησης
% Δήμων που λειτουργούν κοινωνικό
παντοπωλείο
% Δήμων που λειτουργούν κοινωνικό
φαρμακείο στην ΠΝΑ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
% πληθυσμού που λαμβάνει υλική
συνδρομή μέσω των κοινωνικών
παντοπωλείων ή/και άλλων δικτύων
διανομής
% πληθυσμού που λαμβάνει
υπηρεσίες υγείας ή/ και φαρμάκων
μέσω κοινωνικών ιατρείων και
φαρμακείων
ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Διαχειριστική,
ΤΕΒΑ, (δευτερογενή δεδομένα), Δήμοι
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
% Δήμων ΠΝΑ στους οποίους
λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας (ΚΚ)
Πλήθος ωφελούμενων ανά έτος
% νησιών που έχουν πρόσβαση σε
υπηρεσίες για την ένταξη και την
απασχόληση μέσω ΚΚ ή κινητών
μονάδων

Αριθμός ενεργών Κέντρων
Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά
Αριθμός παρεμβάσεων για Ρομά που
εγκρίθηκαν από τους δήμους για
· στέγαση
· την εκπαίδευση
· την υγεία
· την απασχόληση
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Αριθμός καταγεγραμμένων οικισμών
Ρομά στην ΠΝΑ
Πληθυσμός σε οικισμούς Ρομά στην
ΠΝΑ
Πλήθος Ρομά (ή μεταναστών)
ωφελούμενων από προγράμματα
· στεγαστικής υποστήριξης
· υποστηρικτικής εκπαίδευσης
· υγείας
· απασχόλησης
ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Διαχειριστική
ή Δήμοι (δευτερογενή), ΚΚ με
παράρτημα Ρομά (δευτερογενή),
Πρωτογενής έρευνα σε ΚΚ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Πλήθος ΚΗΦΗ στην ΠΝΑ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

% Δήμων που παρέχουν υπηρεσίες
υποστήριξης ηλικιωμένων (π.χ. ΚΗΦΗ
ή/και Βοήθεια στο Σπίτι)

Πλήθος ωφελούμενων ανά έτος

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

πλήθος ωφελούμενων από τις
υπηρεσίες

% ηλικιωμένων στην ΠΝΑ που
λαμβάνουν ΕΕΕ

Πλήθος ωφελούμενων κινητών
μονάδων ανά έτος

Πλήθος ωφελουμένων από ΚΗΦΗ
ανά έτος

ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Δήμοι,
Διαχειριστική Αρχή, ΚΚ, (πρωτογενή
δεδομένα), ΗΔΙΚΑ

ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΗΦΗ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
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Λαμβάνοντας υπόψη, όλα τα παραπάνω σημεία, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει
ουσιαστική διασύνδεση των στοιχείων που τηρούν οι Δικαιούχοι με τα στοιχεία
που χρειάζεται να αντλεί και να επεξεργάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα το
Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται τα
στοιχεία που τηρούνται από τους δικαιούχους να έχουν ομοιομορφία και
εγκυρότητα, έτσι ώστε να είναι εύκολα διαχειρίσμα για τις εκθέσεις του
Περιφερειακού Παρατηρηρτηρίου Κοινωνικής Ένταξης.
Εντοπισμός των βασικών προβλημάτων σε σχέση με τη μέχρι σήμερα
λειτουργία των συστημάτων / μηχανισμών παρακολούθησης των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων.
Το κύριο πρόβλημα συνδέεται με την μη ορθή λειτουργία της ΗΔΙΚΑ είτε γιατί δεν
έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων του είτε γιατί δεν έχει
γίνει εκπαίδευση χρηστών του συστήματος αυτού για να είναι ξεκάθαρο τι και πως
καταχωρείται. Δεδομένου ότι στο σύστημα αυτό (θα έπρεπε να) καταχωρούνται τα
στοιχεία των επωφελούμενων από τις κοινωνικές παρεμβάσεις της Περιφέρειας,
είναι κρίσιμο για την ορθή παρακολούθησή τους η ενημέρωση των χρηστών για τη
λειτουργία (την παρούσα και την αναμενόμενη) του συστήματος.
Βασικά προβλήματα που καθιστούν μη λειτουργική την εν λόγω πλατφόρμα,
αφορούν την αδυναμία εξαγωγής ετήσιων στατιστικών αναφορών σχετικά με το
προφίλ των ωφελούμενων, αλλά και την χρονοβόρα διαδικασία που απαιτείται για
την καταχώρηση των στοιχείων ενός ωφελούμενου. Δεδομένου του μεγάλου
φόρτου εργασίας των στελεχών των Κέντρων Κοινότητας, αλλά και του μεγάλου
αριθμού αιτημάτων που δέχονται καθημερινά οι εν λόγω Δομές, η αργή λειτουργία
της πλατφόρμας σε πολλές από τις περιπτώσεις οδηγεί τα στελέχη στο να μην
καταχωρούν το σύνολο των στοιχείων των ωφελουμένων και να διατηρούν
συμπληρωματικά αρχεία.
Ως προς τα συστήματα των Δικαιούχων των άλλων Δομών το βασικό πρόβλημα
που εντοπίζεται είναι η ανομοιομορφία στη διάτρησής των στοιχείων των
ωφελουμένων αλλά και η απουσία ενός κοινού πληροφοριακού συστήματος που
θα δίνει την δυνατότητα της ορθής καταγραφής των στοιχείων και της
συμπλήρωσης κοινών πεδίων για όλες τις Δομές, προσδίδοντας εγκυρότητα και
αξιοπιστία στα στοιχεία αυτά.
Επιπροσθέτως, είναι σημαντική και η ενεργοποίηση του Πληροφοριακού
Συστήματος κατά το σκέλος της πρόσβασης α) σε πληροφόρηση σχετικά με όλα τα
προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις παροχές πρόνοιας και ένταξης που
παρέχονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και β) σε πληροφορίες
σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες και προγράμματα, όπως όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής, διαδικασία συμπλήρωσης αίτησης, απαραίτητα δικαιολογητικά κλπ.
Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των συστημάτων παρακολούθησης των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων.


Εκπαίδευση των συντονιστών των Κέντρων Κοινότητας για την ορθή
χρήση του συστήματος και δημιουργία ομάδας διαλόγου για την
επικαιροποίηση του συστήματος ΗΔΙΚΑ βάσει των αναγκών των Κ.Κ.
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Αναβάθμιση του συστήματος ΗΔΙΚΑ, έτσι ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό
και εύχρηστο, για την ορθή καταγραφή και εξαγωγή στοιχείων σχετικά με
την παρακολούθηση των ωφελουμένων.
Αποστολή Οριζόντιας Οδηγίας προς όλες τις Κοινωνικές Δομές, σχετικά με
το ποια στοιχεία ωφελουμένων χρειάζεται να διατηρούν στα συστήματά
τους, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στην καταγραφή των στοιχείων
των ωφελούμενων.

4.8 Παράγοντες που ευνοούν ή εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα
των παρεμβάσεων
Στο πλαίσιο του υποκεφαλαίου θα μας απασχολήσουν δυο βασικά ερωτήματα.
«Ποιοι παράγοντες επιδρούν θετικά στην αποτελεσματικότητα των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων;» και «Ποιοι παράγοντες εμποδίζουν την
αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων και πως θα μπορούσαν
να αντιμετωπισθούν;». Ακολουθεί η ανάλυση των ερωτημάτων αυτών ανά
κατηγορία Δομής.

Κέντρα Κοινότητας
Επίπεδο συνεργασίας των αρμόδιων φορέων κατά την υλοποίηση των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων και αποτίμηση του βαθμού επίδρασης στην
αποτελεσματικότητά τους.
Η συνεργασία με τους φορείς είναι απαραίτητη προκειμένου να εκπληρωθεί ο
βασικός σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας των Κ.Κ., δηλαδή η πληροφόρηση
και η παραπομπή των πολιτών σχετικά με προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής
ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Η δικτύωση
των ΚΚ. μεταξύ τους, συνίσταται στην εφαρμογή ενεργειών συνεργασίας και στην
ανάπτυξη κοινής δράσης φυσικών ή νομικών προσώπων με σκοπό την ανταλλαγή
πληροφοριών, τεχνογνωσίας για την επίτευξη των στόχων.
Λαμβάνοντας υπόψη το γράφημα, όπου απομονώθηκαν οι θετικές απαντήσεις
(πολύ καλή, επαρκή συνεργασία) φαίνεται ότι τα Κ.Κ. της περιφέρειας ανέπτυξαν
συνεργασίες με όλες τις κατηγορίες δομών, με μεγαλύτερη ένταση τις υπηρεσίες
μονάδων υγείας, τις δομές βασικών αγαθών και τις υπηρεσίες φροντίδας και
δημιουργικής απασχόλησης. Μικρότερη συνεργασία αποτυπώνεται με τις δομές
στήριξης γυναικών / θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και με τις δομές
στέγασης εύρημα που ερμηνεύεται λογικά καθώς μόλις το 2% και το 0,2% των
ατόμων που προσέγγισαν τα Κ.Κ. (στοιχεία ΗΔΙΚΑ) ήταν άστεγοι ή θύματα βίας
(γενικά όχι γυναίκες).
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Πηγή: Έρευνα σε Συντονιστές Κέντρων Κοινότητας

Όσον αφορά σε δράσεις προώθησης στην απασχόληση, μεγαλύτερη συνεργασία
αναπτύσσεται με τις Κοινωνικές δομές και τον ΟΑΕΔ. Έπονται τα Επιμελητήρια, το
Γραφείο Ανέργων του Δήμου και τέλος οι Ενώσεις και Ομοσπονδίες Εργαζομένων.
Σημειώθηκαν, επίσης, πρακτικές συνεργασίας (Ρόδος και Κύθνος) με την τοπική
αγορά εργασίας, μέτρα διασύνδεσης με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπως και η
πιλοτική υλοποίηση του Πυλώνα Γ (μόνο στην περίπτωση της Ρόδου).

Πηγή: Έρευνα σε Συντονιστές Κέντρων Κοινότητας
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Αποτιμώντας το κριτήριο της συνεργασίας με τους φορείς εκπροσώπησης των
Ομάδων Στόχου, περισσότερη συνεργασία αναπτύσσεται με συλλογικούς φορείς
ΑΜΕΑ και φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων.

Πηγή: Έρευνα σε Συντονιστές Κέντρων Κοινότητας

Με θετικό πρόσημο σημειώνεται και η συνεργασία με Δομές, Υπηρεσίες και Φορείς,
και κυρίως με τα Κ.Κ. άλλων περιοχών, τους Φορείς Δια Βίου Μάθησης, τις
Κοινωνικές Συμπράξεις του ΤΕΒΑ, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο κ.ο.κ.
Χαμηλότερης έντασης συνεργασίας παρατηρείται με τα συμβούλια ένταξης
μεταναστών και τους συλλογικούς φορείς των ΡΟΜΑ.

Πηγή: Έρευνα σε Συντονιστές Κέντρων Κοινότητας

Η πιο συχνή επικοινωνία πραγματοποιείται με τα Κέντρα Κοινότητας άλλων
Περιοχών και με συλλογικούς φορείς ΑμεΑ ενώ, λιγότερο συχνή και ουσιαστική
επικοινωνία και συνεργασία υπάρχει με: το γραφείο Ανέργων του Δήμου, τις
κοινωνικές Συμπράξεις του Προγράμματος ΤΕΒΑ, τον ΟΠΕΚΑ, τους φορείς Δια βίου
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μάθησης και νέας γενιάς, τα ΤΟΜΥ, τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών & τους
Συλλόγους Μεταναστών/Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας και το Περιφερειακό
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
Τέλος, σημειώθηκε ότι στην περίπτωση των μικρών νησιών η απουσία άλλων
φορέων που δραστηριοποιούνται προς την ίδια κατεύθυνση με εκείνη των Κ.Κ.,
διευκολύνει τη δραστηριοποίηση των Κέντρων Κοινότητας στο σκέλος της
εφαρμογής της περιφερειακής πολιτικής για την κοινωνική ένταξη.
Με αρνητικό πρόσημο σημειώθηκε η μη ύπαρξη κοινωνικής υπηρεσίας σε τρεις
Δήμους ευθύνης των Κέντρων Κοινότητας με αποτέλεσμα τη μεγέθυνση του
φόρτου εργασίας των Κέντρων ειδικά σε ότι αφορά τη διεκπεραίωση επιδομάτων
ΟΠΕΚΑ.
Τρόπος προσδιορισμού και προσέγγισης των επιμέρους ομάδων στόχου και
αποτίμηση των επιπτώσεων τους στην αποτελεσματικότητα των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων
Τα Κ.Κ. σχεδίασαν ενέργειες δημοσιότητας για την προσέγγιση των Ομάδων
Στόχου όπως Δελτία Τύπου παρουσίασης των υπηρεσιών τους για την ανάρτηση
στον τοπικό (έγχαρτο και ψηφιακό) τύπο. Παράλληλα, δημιούργησαν
λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης ενώ ως «Δελτίο Τύπου» παρουσιάζονται
στους περισσότερους διαδικτυακούς ιστοτόπους των Δήμων. Όλες αυτές οι
ενέργειες είχαν κάποιας μορφής διάχυση του μηνύματός τους στις τοπικές
κοινωνίες.
Η σύνδεση της λειτουργίας τους με το ΚΕΑ μάλιστα υπήρξε η αφορμή για να
έρθουν σε επαφή ως δομές με ομάδες πληθυσμού που βιώνουν φτώχια σύμφωνα
με τη στατιστική ταξινόμηση των εισοδημάτων, όπως ισχύει.
Η συστέγαση σε κτήριο των Δήμων (6 στις 13 δομές) βοήθησε στην προσέγγιση
των ειδικών ομάδων αφού οι δομές είναι αναγνωρίσιμες.
Στις περιπτώσεις που η ομάδα στόχου δεν ήταν εύκολα προσεγγίσιμη όπως οι
ηλικιωμένοι, χρησιμοποιήθηκε ευελιξία σε συνεργασία με άτομα του οικογενειακού
περιβάλλοντος των ηλικιωμένων ώστε να ξεπεραστεί και το πρόβλημα της μη
εξοικείωσης αρκετών εξ αυτών με την τεχνολογία.
Επιπροσθέτως, για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων που μένουν σε
απομακρυσμένες περιοχές οι κοινωνικοί λειτουργοί μετακινήθηκαν σε συνεργασία
με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Εδώ βλέπουμε, ότι όπου αναπτύχθηκαν
συνέργειες,88 με σκοπό την προσέγγιση των ομάδων στόχου (π.χ. ΟΑΕΔ, ΚΑΠΗ,
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»), δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για την
πρόσβαση στα Κ.Κ. ωφελούμενων που διαφορετικά δεν θα είχαν προσεγγίσει τις
δομές αυτές.
Ειδική προσέγγιση των Ρομά και των Μεταναστών, δεν έγινε καθώς, δηλώνεται ότι
το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ομάδων είναι μετακινούμενο και ως εκ τούτου,
στις περιπτώσεις των Κέντρων Κοινότητας που δεν έχουν σχετικό παράρτημα, για
88

Ενημέρωση ανέργων, νέων & ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, Δράσεις Ιατρικής παρέμβασης με ιατρικές
ειδικότητες που δεν υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, σε Νάξο και Μικρές Κυκλάδες και Δράσεις
ιατρικής παρέμβασης με διεξαγωγή σπιρομετρήσεων σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία,
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τέτοιου είδους περιστατικά, τα Κ.Κ. συνεργάζονται με την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου.
Τέλος, με αρνητικό πρόσημο σημειώνονται τα ακόλουθα σημεία:
Οι ενέργειες δημοσιότητας δεν διενεργήθηκαν από όλα τα Κ.Κ. 89 ενώ σύμφωνα με
τον Οδηγό Εφαρμογής είναι υποχρεωτικό και η κάθε δομή πρέπει να εκπονήσει
Σχέδιο Δημοσιότητας το οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει:
ενέργειες που αφορούν έντυπο ενημερωτικό υλικό και εκδηλώσεις
ενημέρωσης
o ενέργειες που αφορούν επικοινωνία με τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης και ηλεκτρονικό υλικό θα πρέπει να υλοποιούνται
σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Κέντρου
o ενέργειες
στοχευμένες
στη
προβολή
της
θετικής
παρουσίασης/συνεισφοράς μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς
προστασίας στην τοπική κοινωνία
o ενέργειες για την ενημέρωση μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς
προστασίας ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κ.Κ
Από την άλλη, εκείνες οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν δεν φαίνεται
να ακολουθούν μια παρόμοια παρουσίαση για την αποστολή των Κ.Κ.
Χαρακτηριστικό είναι ότι κάποιες δομές (4 δομές από τις 13) και όχι όλες,
διενέργησαν ενημερωτικές ομιλίες για την λειτουργία και τις υπηρεσίες του
Κ.Κ. Επιπλέον, ο τρόπος παρουσίασης των υπηρεσιών των Κ.Κ. εκτιμάται ότι
δεν περνάει το μήνυμα ότι οι δομές αυτές απευθύνονται σε όλους τους
πολίτες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό αλλά, ό,τι
απευθύνονται μόνο σε εκείνους που «πιάνουν» το κατώφλι της φτώχιας.
Οι περισσότερες δομές ενώ έχουν σελίδα σε γνωστό εργαλείο κοινωνικής
δικτύωσης (με λίγους followers) ωστόσο δεν τηρούν παράλληλα μια
αυτόνομη ιστοσελίδα ή διακριτό χώρο στον ιστοτόπο του Δήμου με σκοπό
την ανάρτηση των ανακοινώσεών τους.
Εξαιτίας των αυξημένων αιτημάτων για το Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης υπηρεσίες, όπως, η συμβουλευτική και η καταγραφή του
κοινωνικού ιστορικού των ωφελούμενων δεν προχώρησαν όπως θα έπρεπε
με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί στην πράξη η εξατομικευμένη προσέγγιση
η οποία είναι προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική προσέγγιση των
αναγκών του ωφελούμενου.
Σημειώνεται ακόμη ότι ένα μεγάλο μέρος των ωφελούμενων των
κοινωνικών δομών (66% στα Κοινωνικά Φαρμακεία, 88% στο Συσσίτιο, 94%
στα ΚΔΗΦ, 79% στο ΚΗΦΗ) φάνηκε να μην γνώριζε για την ύπαρξη του Κ.Κ.
στον Δήμο του και ως εκ τούτου προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο, τελικά,
λειτούργησαν οι δράσεις δημοσιότητας. 90
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3 Κ.Κ. απάντησαν αρνητικά στη σχετική ερώτηση.
Έρευνα στους ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών (Δομές Αγαθών, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ)
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Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τη φάση του σχεδιασμού για τα Κέντρα
Κοινότητας που αποτελούν και την πλειοψηφία του δικτύου των δομών
αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ και την επιτελική δομή του
Υπουργείου Εργασίας. Οι κεντρικές υπηρεσίες δημιούργησαν τις προδιαγραφές για
την υλοποίηση των δράσεων, τους οδηγούς εφαρμογής και τα σχέδια για τις
προσκλήσεις. Τα στελέχη της ΕΥΔ ασχολήθηκαν με την χωροθέτηση και την
στελέχωση των δομών, δηλαδή, στην ουσία με την εξειδίκευση των δράσεων. Η
χωροθέτηση έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται όλες οι Περιφερειακές
Ενότητες και τα μικρότερα νησιά, ενώ προσαρμόστηκε ο αριθμός
κατοίκων/ωφελούμενων που αντιστοιχούσε σε κάθε δομή (Πηγή – Έρευνα
Εστιασμένης Συζήτησης με Στελέχη ΕΥΔ)
Οι κατευθύνσεις του Κεντρικού Σχεδιασμού ήταν πολύ συγκεκριμένες και οι
διαφοροποιήσεις αφορούσαν στα πληθυσμιακά όρια, ενώ ο κύριος στόχος ήταν η
ύπαρξη και η ενίσχυση των κοινωνικών δομών σε μικρούς υπο-στελεχωμένους
δήμους όπως
αυτούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (Πηγή – Έρευνα
Εστιασμένης Συζήτησης με Στελέχη ΕΥΔ)
Η συνεργασία με τις διευθύνσεις των δήμων κατά τον σχεδιασμό των δράσεων
αναφορικά με την καταγραφή των αναγκών για κοινωνικές υπηρεσίες είχε ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία κοινών προσδοκιών. (Πηγή – Έρευνα Εστιασμένης
Συζήτησης με Στελέχη ΕΥΔ)
Η λειτουργία των Κ.Κ. συνεχίστηκε κανονικά κατά τη διάρκεια του Lockdown στο
πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που
εφαρμόστηκαν από το Υπουργείο Υγείας, Εσωτερικών κ.α. Μάλιστα στην
περίπτωση του Νοτίου Αιγαίο συνεχίστηκε κανονικά και Παροχή Συμβουλευτικής
και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης από τα Κ.Κ. (Πηγή – Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης
και Κοινωνικής Συνοχής, Η λειτουργία των Κ.Κ. κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
07.2020)
Με αρνητική χροιά σημειώνονται τα ακόλουθα σημεία για την αποτελεσματική
λειτουργία των αξιολογούμενων Δομών από την επίδραση των κεντρικών
κατευθύνσεων και των οδηγιών των αρμόδιων Υπουργείων:






Η μη χρηστική λειτουργία του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος κατά το
σκέλος της εξαγωγής στατιστικών στοιχείων των ωφελούμενων ή της
τροφοδότησης των δεικτών του ΟΠΣ Εργόραμα για τον αριθμό των
ωφελούμενων.
Η μη ύπαρξη κεντρικής ενημέρωσης και οδηγιών για το χειρισμό του
συστήματος έχει ως αποτέλεσμα την αποσπασματική ή / και λανθασμένη
χρήση του.
Η μη ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποστήριξη της
λειτουργίας, αλλά και της παροχής εργαλείων πληροφόρησης,
παρακολούθησης και προγραμματισμού των δράσεων των Κ.Κ. αποτελούν
πολύ σημαντικό λόγο για την μη αποτελεσματική λειτουργία των δομών
καθώς χωρίς αυτήν την εφαρμογή δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης
πρόσβασης σε πληροφόρηση σχετικά με όλα τα προγράμματα, τις
υπηρεσίες και τις παροχές πρόνοιας και ένταξης που παρέχονται σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
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Η μη λειτουργία Κοινωνικής Υπηρεσίας σε Δήμους που λειτουργούν το Κ.Κ.
(αναφέρθηκε σε τρεις περιπτώσεις Κ.Κ. – Θήρας, Κέα, Καρπάθου) ακυρώνει
κατά μία έννοια τη βασική στοχοθεσία των δομών που σύμφωνα με τον
Οδηγό Εφαρμογής σημειώνεται ως εξής: «ο στόχος και η φιλοσοφία των
Κέντρων Κοινότητας είναι να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και
υποστηρικτικά προς την Διεύθυνση Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής των ΟΤΑ,
ασχολούμενα όμως σε κάθε περίπτωση με τα έργα και υπηρεσίες που
αναφέρει η οικεία ΚΥΑ για τα Κέντρα Κοινότητας. . . . .H στόχευση της
λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας είναι τα εν λόγω Κέντρα να
αποτελέσουν ένα “front desk” υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και
παραπομπής των ωφελουμένων ατόμων»
Δεν είναι τυχαίο ότι αναφέρεται συγκεκριμένα στον Οδηγό Εφαρμογής των
Κ.Κ. «...είναι σκόπιμο να συστεγάζονται, όπου καθίσταται δυνατό, με τις
αρμόδιες Διευθύνσεις άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας/Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής), ειδάλλως μαζί με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες ή
δομές (αν βέβαια αυτό είναι εφικτό) τις οποίες εποπτεύουν οι
προαναφερόμενες αρμόδιες διευθύνσεις».

Διαχειριστική επάρκεια των Δικαιούχων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων
και της σχετικής επίδρασης στην αποτελεσματική λειτουργία των Δομών
Σημειώθηκε η ικανοποιητική στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας με κάποιες,
όμως, ελλείψεις οι ο οποίες στην πλειοψηφία τους δεν είναι καθοριστικές για τη
λειτουργία των δομών σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής, με εξαίρεση την
ειδικότητα του Διαμεσολαβητή που αποτελεί βασική ειδικότητα για την λειτουργία
του παραρτήματος Ρομά στην Κω.
Αναφέρθηκαν ελλείψεις σε ειδικότητες (πηγή - Έρευνα των Συντονιστών των Κ.Κ.)
και συγκεκριμένα για Νομικό πτυχιούχο σε θέματα μεταναστευτικού και εργατικού
δικαίου στις δύο δομές με παραρτήματα Ρομά, ψυχολόγος ή ο σχολικός
ψυχολόγος (σε τρεις από τις δομές), νοσηλευτής ή επισκέπτης υγείας (σε έντεκα
από τις δομές). Οι ειδικότητες αυτές θα εξασφάλιζαν μία ποιοτικότερη
εξατομικευμένη προσέγγιση των ομάδων στόχου βάσει των αναγκών τους.
Η πλατφόρμα των Κέντρων Κοινότητας (ΗΔΙΚΑ), μέχρι τα τέλη του 2019, δεν εξάγει
ασφαλή στατιστικά στοιχεία με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τους υπαλλήλους με
επιπλέον φόρτο εργασίας με την τήρηση παράλληλων αρχείων excel με σκοπό την
παρακολούθηση της εξέλιξης των δεικτών του ΟΠΣ Εργόραμα ή της δημιουργίας
ξεχωριστών αναφορών για την παρουσίαση της εικόνας των ωφελούμενων.
Τέλος, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, η μη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής
εφαρμογής για την υποστήριξη της λειτουργίας, αλλά και της παροχής εργαλείων
πληροφόρησης, παρακολούθησης και προγραμματισμού των δράσεων των Κ.Κ.
δεν δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε πληροφόρηση σχετικά με όλα τα
προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις παροχές πρόνοιας και ένταξης που
παρέχονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και ως εκ τούτου δεν
επιτυγχάνεται ουσιαστική διασύνδεση των Κ.Κ. με τις άλλες Κοινωνικές Δομές και
υπηρεσίες.
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Διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων. - Προτάσεις για την καλύτερη διάδοση του
ρόλου, της αποστολής και της λειτουργίας των Κ.Κ.
 Τακτικές επικαιροποιήσεις της ιστοσελίδας του Δήμου με υλικό των Κ.Κ. σε
εμφανές μέρος (ειδικό υποσέλιδο όπου θα παρουσιάζονται όλα τα νέα των Κ.Κ.)
 Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σε σημεία που θα έχουν πρόσβαση οι
ωφελούμενοι (Δήμος, άλλες δομές, Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση, ΚΕΠ,
Εκκλησία, ΜΚΟ με κοινωνική δράση κ.α.)
 Διοργάνωση θεματικών ομαδικών εργαστηρίων συμβουλευτικής
 Δημιουργία μηνυμάτων δημοσιότητας ανά ομάδα στόχου όπου κρίνεται
απαραίτητο σε συνδυασμό με το κατάλληλο μέσο δημοσιότητας.
 Χρήση ψηφιακών πλατφόρμων για τη διεξαγωγή Ψηφιακών Εκδηλώσεων
Ενημέρωσης (τύπου webinars)
 Αποστολή SMS για τις περιπτώσεις ανανέωσης των επιδομάτων ή ενεργειών
που επαναλαμβάνονται σε τακτική βάση
 Το Σχέδιο Δημοσιότητας να συνδέεται με σύστημα ανατροφοδότησης και
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του.
Προτάσεις για την καλύτερη υποστήριξη των ωφελούμενων
 Διοργάνωση ταχύρρυθμων σεμιναρίων για τα στελέχη των Κ.Κ. και της
Διεύθυνσης Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής των Δήμων σε ζητήματα όπως
(Λειτουργία των Κ.Κ., αρχές και μεθοδολογίες αποτελεσματικής λειτουργίας,
Χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος, Χρήση της Πλατφόρμας Δικτύωσης,
Ειδικά ζητήματα για τη διαχείριση των Ομάδων Στόχου, Πολιτικές Κοινωνικής
Ένταξης (προγράμματα, επιδόματα, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις κ.α.), Τεχνικές
και μέθοδοι για την ανάπτυξη συνεργιών και δικτυώσεων σε τοπικό επίπεδο,
κ.ο.κ.
 Ηλεκτρονική διασύνδεση με φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΕΚΑ)
μέσω της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής, Πληροφόρησης, Εγγραφής
& Παραπομπής Ωφελούμενων Κέντρων Κοινότητας & Κοινωνικών Δομών ΕΚΤ.
 Το πληροφοριακό σύστημα ΗΔΙΚΑ να παραμετροποιηθεί ώστε να εξάγει
στατιστικά στοιχεία, δείκτες και αναφορές συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά
των ωφελούμενων.
 Αναβάθμιση των χρησιμοποιούμενων υποδομών και εξοπλισμού των Κ.Κ. ώστε
να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί στον Οδηγό Εφαρμογής.
 Λειτουργία Γραμμής Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ως
βασικής υπηρεσίας των Κ.Κ.
 Στελέχωση με όλες τις προβλεπόμενες ειδικότητες, βασικές και
συμπληρωματικές.
 Ψηφιοποίηση διαδικασιών παραλαβής αιτημάτων (π.χ. χρήση ψηφιακών
εντύπων και ψηφιακής υπογραφής) για την αντιμετώπιση του ζητήματος της
δύσκολης προσβασιμότητας ειδικά για τα μικρά νησιά. Σύνδεση για
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διευκόλυνση και με ΚΕΠ για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόσβαση σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων.
 Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Κέντρα Κοινότητας και του
Οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας σχετικά με τον
αριθμό και τις ειδικότητες στελέχωσης των Δομών ανάλογα με τον
εξυπηρετούμενο πληθυσμό και την χωροταξική κατανομή του, για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, και την αποσυμφόρηση των
στελεχών από το μεγάλο διοικητικό φορτίο.
Προτάσεις για την καλύτερη συνεργασία με φορείς
 Εμβάθυνση της συνεργασίας με φορείς εκπροσώπησης των Ομάδων Στόχου
κατά το σκέλος της προσέγγισης των ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού.
 Μεγέθυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας με εθελοντές και οργανώσεις με
σκοπό την αφύπνιση των δικτύων αλληλεγγύης στις τοπικές κοινωνίες και την
κεφαλοποίησή τους στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής πολιτικής.
 Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Κέντρα Κοινότητας σχετικά
με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν και τι Υπηρεσίες που παρέχουν, έτσι
ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη με τις υπηρεσίες και τις αρμοδιότητες άλλων
δομών συγχρηματοδοτούμενων ή μη που λειτουργούν στην Περιφέρεια.

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών – Συσσίτιο
Επίπεδο συνεργασίας των αρμόδιων φορέων κατά την υλοποίηση των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων και αποτίμηση του βαθμού επίδρασης στην
αποτελεσματικότητά τους.
Οι φορείς με τους οποίους υλοποιήθηκαν δράσεις συνεργασίας σύμφωνα με το
σχέδιο δικτύωσης της δομής, όπως προέκυψε από τις απαντήσεις του Συντονιστή
είναι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, το Κέντρο Κοινότητας, τα Σχολεία, άλλη
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών, οι Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες ΑμεΑ και
ηλικιωμένων και οι Σύλλογοι / οργανώσεις πολιτών. Επίσης, συνεργασίες
αναπτύχθηκαν με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, όπως και, το Σύστημα Προσκόπων
– Αεροπροσκόπων Ρόδου. Όλοι αυτοί οι φορείς προβλέπονταν στο σχέδιο
Δικτύωσης της Δομής. Σημειώνεται δε, οι επιχειρήσεις και συλλογικοί φορείς, ο
ΟΑΕΔ και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες ενώ προβλέπονταν στο Σχέδιο Δικτύωσης
της Δομής, εν τέλει, δεν προχώρησε η συνεργασία. Βεβαίως, υπογραμμίζεται ότι
είναι σημαντική, για τη φύση των υπηρεσιών που προσφέρει η δομή (υπηρεσίες
σίτισης, αγαθών) η ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργειών κυρίως με τους φορείς
που τελικά συνεργάστηκε. Καταγράφεται με θετικό πρόσημο τόσο η προώθηση
επωφελούμενων από το Κοινωνικό Συσσίτιο στα Κ.Κ. και αντίστροφα από το Κ.Κ.
στο Συσσίτιο.
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Πηγή: Έρευνα σε Συντονιστές Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών – Συσσίτιο

Τρόπος προσδιορισμού και προσέγγισης των επιμέρους ομάδων στόχου και
αποτίμηση των επιπτώσεων τους στην αποτελεσματικότητα των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων
Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων κατά το σκέλος της προσέγγισης των
ομάδων στόχου κυμαίνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, αφού ωφελούμενοι των
Κοινωνικών Συσσιτίων είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο που
λειτουργεί η δομή (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων
χωρών ή ανιθαγενών), τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών
στοιχείων, που ζητήθηκαν από τη δομή, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή
απειλούνται από φτώχεια.91 Σημειώνεται ακόμα ότι η προσέγγιση έγινε και μέσω
των Κ.Κ. (που χειρίζονται τα αιτήματα του ΚΕΑ) και μέσω του ΤΕΒΑ. 92
Βαθμός
επίδρασης
στην
αποτελεσματικότερη
αξιολογούμενων Δομών, κεντρικών κατευθύνσεων
αρμόδιων Υπουργείων

λειτουργία
και οδηγιών

των
των

Η ύπαρξη Οδηγών Εφαρμογής των Πράξεων των Δομών όπου καθορίζονται οι
προδιαγραφές λειτουργία λειτούργησαν ως εχέγγυο για την αποτελεσματική
λειτουργία της δομής σε όρους ποιότητας.
Διαχειριστική επάρκεια των Δικαιούχων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων
και της σχετικής επίδρασης στην αποτελεσματική λειτουργία των Δομών
Η επάρκεια της Δομής κατά το σκέλος της στελέχωσής της, αποτιμάται σχετικά
επαρκής ως προς τον αριθμό των στελεχών αλλά και ως προς την σύνθεση των

91

π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ
χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας
κλπ.
92 Έρευνα με ερωτηματολόγιο στον Συντονιστή της Δομής
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ειδικοτήτων, κατά το σκέλος απουσίας του βοηθού μάγειρα, όπου όπως
σημειώθηκε είχε επίπτωση στη λειτουργία της δομής.
Όλες οι κατηγορίες εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της Δομής είναι επαρκείς και
κατάλληλες.
Διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων.



Βασική πρόταση βελτιστοποίησης των δομών είναι έγκαιρη κάλυψη των
αναγκαίων ειδικοτήτων για την λειτουργία.
Επιπλέον, σημειώθηκε ως πρόταση η βελτίωση της ποιότητας του φαγητού,
η οποία συγκέντρωση μικρότερο βαθμό ικανοποίησης, η μεγαλύτερη
ποικιλία και οι μεγαλύτερες ποσότητες στις μερίδες. 93

Δομές Αγαθών – Κοινωνικά Φαρμακεία
Επίπεδο συνεργασίας των αρμόδιων φορέων κατά την υλοποίηση των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων και αποτίμηση του βαθμού επίδρασης στην
αποτελεσματικότητά τους.
Οι δράσεις συνεργασίας που ενεργοποιήθηκαν και από τις δύο δομές βάσει του
Σχεδίου Δικτύωσης είναι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Άλλη Δομή Παροχής
Βασικών Αγαθών, οι Επιχειρήσεις και οι συλλογικοί φορείς επιχειρηματικότητας, οι
Σύλλογοι/οργανώσεις πολιτών, τα Σχολεία και το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο
Υγείας Νάξου.
Καταγράφεται με θετικό πρόσημο τόσο η προώθηση επωφελούμενων από το
Κοινωνικό Φαρμακείο στα Κ.Κ. και αντίστροφα από το Κ.Κ. στο Κοινωνικό
Φαρμακείο.

Πηγή: Έρευνα σε Συντονιστές Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών – Κοινωνικό Φαρμακείο

93

Έρευνα με ερωτηματολόγιο στους ωφελούμενους της Δομής
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Τρόπος προσδιορισμού και προσέγγισης των επιμέρους ομάδων -στόχου και
αποτίμηση των επιπτώσεων τους στην αποτελεσματικότητα των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων
Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων κατά το σκέλος της προσέγγισης των
ομάδων στόχου κυμαίνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, αφού ωφελούμενοι των
Κοινωνικών Συσσιτίων είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο που
λειτουργεί η δομή (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων
χωρών ή ανιθαγενών), τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών
στοιχείων, που ζητήθηκαν από την δομή, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή
απειλούνται από φτώχεια. Σημειώνεται ακόμα ότι η προσέγγιση έγινε και μέσω
των Κ.Κ. (που χειρίζονται τα αιτήματα του ΚΕΑ) και μέσω του ΤΕΒΑ.
Βαθμός
επίδρασης
στην
αποτελεσματικότερη
αξιολογούμενων Δομών, κεντρικών κατευθύνσεων
αρμόδιων Υπουργείων

λειτουργία
και οδηγιών

των
των

Η ύπαρξη Οδηγών Εφαρμογής των Πράξεων των Δομών όπου καθορίζονται οι
προδιαγραφές λειτουργία λειτούργησαν ως εχέγγυο για την αποτελεσματική
λειτουργία της δομής σε όρους ποιότητας.
Διαχειριστική επάρκεια των Δικαιούχων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων
και της σχετικής επίδρασης στην αποτελεσματική λειτουργία των Δομών
Η στελέχωση της δομής ως προς τον αριθμό στελεχών αλλά και ως προς τη
σύνθεση των ειδικοτήτων κρίνεται πολύ επαρκής. Η απουσία βοηθού
φαρμακοποιού που δεν αποτελεί υποχρεωτική ειδικότητα για την στελέχωση της
δομής καλύφθηκε από την παρουσία Κοινωνικού λειτουργού, όμως η έλλειψη
φαρμακοποιού σε μια από τις δύο δομές (Νάξου) καλύπτεται από την παρουσία
εθελοντών (Φαρμακοποιών) μία ή δύο φορές την εβδομάδα με αποτέλεσμα να
μην λειτουργεί η δομής επαρκώς.
Κατά το σκέλος των εξοπλισμών και των εγκαταστάσεων, όλες τις κατηγορίες
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι επαρκείς και κατάλληλοι, με εξαίρεση την
κατηγορία των μεταφορικών μέσων όπου στο Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου
Ρόδου δεν υπάρχει διαθεσιμότητα Μεταφορικών μέσων.
Διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση προς αποτελεσματικότητας των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων.
Οικονομικό επίπεδο:



Αύξηση της χρηματοδότησης για παραφαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό.
Περισσότερο προσωπικό για να εξυπηρετεί εγκαίρως και αξιοπρεπώς.

Σε Οργανωτικό επίπεδο:




Η πρακτική των κοινωνικών φαρμακείων να ενσωματωθεί στο επίσημο
σύστημα υγείας, για να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και με
σταθερότητα προς όφελος ασθενών.
Καλύτερη ενημέρωση του κοινού των κοινωνικών φαρμακείων για το τι
δικαιούται και που μπορεί να απευθύνεται.
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ΚΗΦΗ
Επίπεδο συνεργασίας των αρμόδιων φορέων κατά την υλοποίηση των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων και αποτίμηση του βαθμού επίδρασης στην
αποτελεσματικότητά τους
Η συνεργασία των ΚΗΦΗ με τους τοπικούς φορείς είναι σημαντική για την
υποβοήθηση του έργου τους κυρίως κατά το σκέλος της αναβάθμισης της
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, στο πλαίσιο του εφικτού, με προγράμματα
ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτής της
λογικής, τα ΚΗΦΗ πρέπει να συνεργάζονται, με τοπικούς φορείς που παρέχουν
παρεμφερείς κοινωνικές υπηρεσίες, όπως τα ΚΑΠΗ, με μονάδες υγείας της
περιοχής όπως τα ΤΟΜΥ καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής
Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ) ή την αστυνομία. Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί και η συνεργασία
των ΚΑΠΗ με δίκτυα εθελοντισμού και αλληλεγγύης.
Η πλειοψηφία των δομών υλοποίησαν δράσεις συνεργασίας με τις περισσότερες
δομές και φορείς που προβλεπόταν στο σχέδιο συνεργασίας. Υψηλότερη
συνεργασία σημειώνεται με τα ΚΑΠΗ. Έπονται, οι συνεργασίες με τις κοινωνικές
υπηρεσίες του Δήμου, τα άλλα ΚΗΦΗ, άλλες δομές κοινωνική πρόνοιας,
πνευματικά κέντρα, νοσοκομεία, ΤΟΜΥ και κέντρα ψυχικής υγείας. Αξίζει να
αναφερθεί ότι σε πολλά από τα σημεία που λειτουργούν οι Δομές ΚΗΦΗ, δεν
υφίστανται άλλες δομές με τις οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν, και με τις
οποίες προβλεπόταν συνεργασία από το σχέδιο Δικτύωσης.

Πηγή: Έρευνα σε Συντονιστές Δομών ΚΗΦΗ
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Εκτιμώντας την παραπάνω εικόνα, τεκμηριώνεται η καλή συνεργασία των ΚΗΦΗ
με κρίσιμους τοπικούς φορείς. Ωστόσο, κρίνεται σημαντική η εμβάθυνση και η
μεγέθυνση της συνεργασίας με σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων
στην αποφυγή ιδρυματοποίησης και απομονωτισμού των ηλικιωμένων ατόμων.
Να σημειωθεί ακόμη ότι η χρήση από όλες τις κοινωνικές δομές των δήμων του
αναμενόμενου χρηστικού εργαλείου του Πληροφοριακού Συστήματος των
Κοινωνικών Δομών, όπου σε πραγματικό χρόνο θα ενημερώνονται για τα
προγράμματα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, θα ήταν επιβοηθητική στην
προσπάθεια δικτύωσης των φορέων μεταξύ τους.
Τρόπος προσδιορισμού και προσέγγισης των επιμέρους ομάδων -στόχου και
αποτίμηση των επιπτώσεων τους στην αποτελεσματικότητα των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων
Τα ΚΗΦΗ ως κοινωνικές δομές λειτουργούν από την προηγούμενη προγραμματική
περίοδο και απευθύνονται σε ηλικιωμένους, μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν
απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.), των οποίων το περιβάλλον που τα
φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα
που έχει αναλάβει. Βασικός τρόπος προσέγγισης των ομάδων στόχου θα πρέπει να
είναι η διασύνδεση σε λειτουργικό επίπεδο με τα ΚΑΠΗ, ή παρόμοιου τύπου δομές
και τα Κέντρα Κοινότητας, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών τους στην
καταγραφή και αξιολόγηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων της περιοχής. Όπως
σημειώθηκε και παραπάνω τα ΚΗΦΗ ανέπτυξαν συνεργασία στο πλαίσιο του
Σχεδίου Δικτύωσής τους τα ΚΑΠΗ αλλά και τα Κέντρα Κοινότητας.
Επιπροσθέτως,
τα
ΚΗΦΗ
χρησιμοποιώντας
προσκλήσεις
εκδήλωσης
94
ενδιαφέροντος απευθύνθηκαν στους ωφελούμενους με συγκεκριμένα κριτήρια
επιλογής και μοριοδότησης με σκοπό την προτεραιοποίηση εκείνων των ατόμων
που αντιμετωπίζουν σοβαρότερο πρόβλημα φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού.
Τόσο ο τρόπος προσδιορισμού όσο και η προσέγγιση των δυνητικών
ωφελούμενων από τα ΚΗΦΗ εκτιμάται ότι έδρασαν αποτελεσματικά στην
προσέλκυση ατόμων που σκιαγραφούν το προφίλ της αρχικά εκτιμώμενης ειδικής
κατηγορίας πληθυσμού.
Βαθμός
επίδρασης
στην
αποτελεσματικότερη
αξιολογούμενων Δομών, κεντρικών κατευθύνσεων
αρμόδιων Υπουργείων

λειτουργία
και οδηγιών

των
των

Η ύπαρξη προδιαγραφών για την λειτουργία των δομών αποτελούν ένα είδος
εχέγγυου για την αποτελεσματική λειτουργία των ΚΗΦΗ σε όρους ποιότητας
[Δ27/οικ. 9746/409 (ΦΕΚ 914/Β/15-04-2013) του Υφ. Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας].
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Διαχειριστική επάρκεια των Δικαιούχων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων
και της σχετικής επίδρασης στην αποτελεσματική λειτουργία των Δομών
Η στελέχωση των δομών κρίνονται ως προς τον αριθμό των στελεχών πλήρης και
ως τη σύνθεση σχετικά επαρκής.
Οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν κρίθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις των δομών
κατάλληλες (ΚΗΦΗ Ρόδου, ΚΗΦΗ Νάξου) και σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις
στην πρόοδο απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων (ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου
Διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων.






Βασική πρόταση βελτιστοποίησης των δομών είναι να παρέχονται στα
ΚΗΦΗ επιπλέον υπηρεσίες και να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων.
Βελτιώσεις σε υποδομές και εξοπλισμούς αναφέρονται ως παράγοντες που
επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία των δομών. Αυτό
επιβεβαιώθηκε και από την έρευνα των ωφελούμενων.
Επιπροσθέτως, εν όψει του σχεδιασμού του δικτύου κοινωνικών Δομών για
την νέα προγραμματική περίοδο θα πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες σε
συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας σε τοπικό επίπεδο ώστε να πιθανώς
να δημιουργηθούν ΚΗΦΗ σε Δήμους που δεν διαθέτουν τις δομές αυτές.

ΚΔΗΦ
Επίπεδο συνεργασίας των αρμόδιων φορέων κατά την υλοποίηση των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων και αποτίμηση του βαθμού επίδρασης στην
αποτελεσματικότητά τους. Θετικά
Αναπτύχθηκαν συνεργασίες με πολλούς από τους φορείς που προέβλεπε το σχέδιο
δικτύωσης εκτός από το Κέντρο Κοινότητας και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.
Ουσιαστικότερη συνέργεια, καταγράφηκε με το ΚΔΑΠμεΑ στην περιοχή της Ρόδου,
της Δωδεκανήσου και της Ελλάδος, Πολιτιστικούς, αθλητικούς και λαογραφικούς
συλλόγους όπως και με τους εκκλησιαστικούς φορείς. Επίσης, με επιχειρηματίες της
περιοχής όσων αφορά στην ιατρική περίθαλψη, τη σίτιση και την κοινωνικοποίηση
των ωφελούμενων.
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Πηγή: Έρευνα σε Συντονιστές Δομών ΚΔΗΦ

Οι τοπικές συνεργασίες είναι σημαντικές για την καλύτερη προσέγγιση των
ομάδων στόχων και την εξατομικευμένη εξυπηρέτησή τους. Όσο μεγαλύτερη είναι
η ένταση συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ των τοπικών δρώντων στο τομέα
της κοινωνικής πολιτικής τόσο αποτελεσματικότερη είναι η άρση εμποδίων της
κοινωνικής ενσωμάτωσης και ενεργοποίησης των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού.
Η χρήση επικουρικών εργαλείων για την ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργειών
αποτελεί προαπαιτούμενο στην αποτελεσματική εφαρμογή της εκάστοτε πολιτικής
γεγονός που στην περίπτωση των κοινωνικών δομών της περιφέρειας δεν
υφίσταται καθώς δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη το σκέλος εκείνο του Πληροφοριακού
Συστήματος που δίδει στις κοινωνικές δομές ΕΚΤ στους Δήμους τη δυνατότητα
πρόσβασης σε πληροφόρηση σχετικά με όλα τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και
τις παροχές πρόνοιας και ένταξης που παρέχονται σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο.
Τρόπος προσδιορισμού και προσέγγισης των επιμέρους ομάδων -στόχου και
αποτίμηση των επιπτώσεων τους στην αποτελεσματικότητα των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων Θετικά
Τα ΚΔΗΦ λειτουργούσαν από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και ως εκ
τούτου είναι γνωστές δομές για την ομάδα στόχο που απευθύνονται. Τα ΚΔΗΦ
χρησιμοποιώντας προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνθηκαν στους
ωφελούμενους μεταξύ άλλων και μέσω άλλων ιδρυμάτων και θεραπευτηρίων, της
ΕΣΑΜΕΑ95 και των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων.
Τόσο η μέθοδος προσέγγισης όσο και τα κριτήρια επιλογής συνάδουν με το προφίλ
των δυνητικών ωφελούμενων των ΚΔΗΦ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν
σχεδιαστεί δηλαδή α) των ατόμων με αναπηρία με σκοπό την καταπολέμηση των
διακρίσεων και την ισότιμη πρόσβασή τους σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες,
παρέχοντας υπηρεσίες φιλοξενίας και φροντίδας, και β) των γονέων και νόμιμων
κηδεμόνων με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και του οικογενειακού
εισοδήματος.
Βαθμός
επίδρασης
στην
αποτελεσματικότερη
αξιολογούμενων Δομών, κεντρικών κατευθύνσεων
αρμόδιων Υπουργείων

λειτουργία
και οδηγιών

των
των

Η ύπαρξη προδιαγραφών για την λειτουργία των αποτέλεσαν εχέγγυο για την
αποτελεσματική λειτουργία των δομών σε όρους ποιότητας (Βάσει Υπουργικής
Απόφασης Αριθ. Π 4α οικ. 4633/1993 ΦΕΚ 789/Β/6-10-1993 όπως ισχύει).
Διαχειριστική επάρκεια των Δικαιούχων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων
και της σχετικής επίδρασης στην αποτελεσματική λειτουργία των Δομών

95
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Η στελέχωση της δομής ως προς τον αριθμό των στελεχών κρίνεται πολύ επαρκής,
ενώ ως προς τη σύνθεση ων ειδικοτήτων η στελέχωση κρίνεται Σχετικά επαρκής.
Διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων.
Βασική πρόταση βελτιστοποίησης των δομών είναι να εξασφαλίζονται όλες οι
αναγκαίες ειδικότητες για την ορθή λειτουργία των ΚΔΗΦ.

4.9 Συνθετική παρουσίαση αποτελεσμάτων / συμπερασμάτων ανά
Κατηγορία Δομής
Σε συνέχεια των προηγούμενων ενοτήτων, στην παρούσα ο Αξιολογητής προχωρά
στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την κάθε κατηγορία Δομής.

Κέντρα Κοινότητας
Στα Κέντρα Κοινότητας προσήλθαν περισσότεροι ωφελούμενοι από εκείνους που
είχαν προγραμματιστεί αρχικά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την
Περιφέρεια και των αυξημένων αναγκών των δυνητικών ωφελούμενων σε
επιδόματα και αγαθά. Ενώ οι εθνικοί δείκτες ανάπτυξης, απασχόλησης και
φτώχειας δείχνουν μια σταθερά βελτιωτική τάση, η ΠΝΑ παρουσιάζει στασιμότητα
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα οι δείκτες των ατόμων που κινδυνεύουν από
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό να μην παρουσιάζουν ουσιαστική βελτίωση και
να υπολείπονται σαφώς της τάσης βελτίωσης του εθνικού δείκτη.
Αυτή η προσέλκυση περισσότερων ωφελούμενων στα Κ.Κ. δεν συνδυάστηκε με την
αύξηση των ανθρώπινων πόρων των Κ.Κ. ή την επιτάχυνση της έναρξης
λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος ώστε να τα οπλίσει με εφόδια για την
αποτελεσματική λειτουργία τους σε όλους τους πυλώνες υπηρεσιών. Η κύρια
κατεύθυνση του μεγαλύτερου όγκου της εργασίας των Κ.Κ. στην εξυπηρέτηση
ατόμων για το ΚΕΑ ή για τα άλλα επιδόματα είχε ως αποτέλεσμα αφενός την
ανάπτυξη των υπηρεσιών κυρίως του Πυλώνα Α. και αφετέρου την μη
ενεργοποίηση των δυο άλλων Πυλώνων αλλά κυρίως του Πυλώνα Γ. που
σχετίζεται περισσότερο με εξατομικευμένη προσέγγιση και της βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ειδικών κατηγοριών πληθυσμού. Αυτό, με τη σειρά του, είχε
ως συνέπεια περισσότερο τη σύνδεση των Κ.Κ. με την παροχή επιδομάτων και
λιγότερο με την εικόνα της «καρδιάς» του συστήματος της περιφερειακής
πολιτικής για την κοινωνική ένταξη.
Φαίνεται ότι τα Κ.Κ. της περιφέρειας ανέπτυξαν συνεργασίες με όλες τις κατηγορίες
δομών, με μεγαλύτερη ένταση τις υπηρεσίες μονάδων υγείας, τις δομές βασικών
αγαθών και τις υπηρεσίες φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Μικρότερη
συνεργασία αποτυπώνεται με τις δομές στήριξης γυναικών / θυμάτων διακίνησης
και εμπορίας ανθρώπων και με τις δομές στέγασης εύρημα που ερμηνεύεται
λογικά καθώς μόλις το 2% και το 0,2% των ατόμων που προσέγγισαν τα Κ.Κ.
(στοιχεία ΗΔΙΚΑ) ήταν άστεγοι ή θύματα βίας (γενικά όχι γυναίκες).
Η μεγαλύτερη προσέλκυση ωφελούμενων αποτυπώθηκε και στον δείκτη
αποτελέσματος των ωφελούμενων 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των
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υποστηριζόμενων δομών», ο οποίος έχει καλυφθεί και θα πρέπει να προσαρμοστεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία
των ωφελούμενων όπως αποτυπώνονται στο ΗΔΙΚΑ.
Ομοίως, η μη ενεργοποίηση όλων των Πυλώνων των Κ.Κ. επέδρασσε στον δείκτη
αποτελέσματος 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες
υπηρεσίες»ο οποίος ικανοποιείται μόνο για τρία Κ.Κ. που αναφέρουν υπηρεσίες ως
διευρυμένες και στους τρεις Πυλώνες.
Παρά το γεγονός ότι τα Κ.Κ. δεν οργανώθηκαν όπως θα έπρεπε ώστε να
ανταπεξέλθουν καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών τους
(περισσότερο προσωπικό σε ειδικότητες και αριθμό στελεχών, εκπαίδευση
στελεχών, λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος κ.α.) ωστόσο ο βαθμός
ικανοποίησης των ωφελούμενων βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μάλιστα
αποτυπώθηκε ότι κάλυψαν τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων υποβοηθώντας τις
κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων. Η ικανοποίηση αυτή παρατηρείται σε υπηρεσίες
όπως η πληροφόρηση και η υποστήριξη που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι σχετικά
με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ή για άλλα επιδόματα και συντάξεις, καθώς
και η βοήθεια για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες όπως τρόφιμα, είδη πρώτης
ανάγκης, φάρμακα και φροντιστήρια. Οι τρεις αυτές μεταβλητές ήταν εξάλλου πιο
υψηλά στην λίστα ως αιτίες για τις οποίες οι ωφελούμενοι επισκέπτονται τα
Κέντρα Κοινότητας, γεγονός που θα εντείνεται καθώς οι δείκτες των ανθρώπων
που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην Περιφέρεια δεν
παρουσιάζουν ουσιαστική βελτίωση και υπολείπονται σαφώς της τάσης βελτίωσης
του εθνικού δείκτη.
Οι εκδηλώσεις δημοσιότητας των Κ.Κ. δεν είναι ίδιες για όλες τις δομές ενώ δεν
φαίνεται να υπάρχουν κοινές προδιαγραφές για τα κύρια μέσα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται είτε γενικά (προώθηση μηνύματος στον γενικό πληθυσμό) είτε
ειδικά (προώθηση μηνύματος σε ειδικές ομάδες όπως ΡΟΜΑ, Ηλικιωμένοι κλπ). Για
παράδειγμα οι περισσότερες δομές χρησιμοποιούν γνωστό εργαλείο κοινωνικής
δικτύωσης, αλλά δεν διαθέτουν διακριτό χώρο στις σελίδες των δήμων για την
παρουσίαση των ανακοινώσεών του.
Επιπλέον, ο τρόπος δημοσίευσης των υπηρεσιών των Κ.Κ. δεν περνάει το μήνυμα
σε όλους τους πολίτες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό αλλά μόνο σε
εκείνους που «πιάνουν» το κατώφλι της φτώχιας.
Η διαπίστωση «ψηφιακής ανισότητας στις ευάλωτες ομάδες», κρίνεται ως
σημαντικό πρόβλημα καθώς ο ψηφιακός αναλφαβητισμός μπορεί να λειτουργεί
αποτρεπτικά στην πρόσβαση των ωφελούμενων στα Κ.Κ. Το εύρημα αυτό θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε σχεδιασμό αναβάθμισης των υπηρεσιών των
Κ.Κ.
Ο εθελοντισμός και τα δίκτυα αλληλεγγύης δεν έχουν ενεργοποιηθεί συνολικά στην
Περιφέρεια για την επικουρία του έργου των Κ.Κ. καθώς μόνο επτά (7) στις
δεκατρείς (13) δομές έχουν αναπτύξει τέτοιου τύπου αλληλέγγυας συνεργασίας. Με
δεδομένο ότι, τα μισά Κ.Κ. ενεργοποίησαν τις αλληλέγγυες οντότητες της ΠΝΑ ή
απλώς κινητοποίησαν την αλληλεγγύη των πολιτών τοπικά για την οργάνωση
απλών δράσεων (συλλογή ρούχων, διανομή φαγητού κ.α.) δημιούργησε ένα καλό
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προαπαιτούμενο για την ενεργοποίηση των φορέων ΚΑΛΟ που υπάρχουν στην
Περιφέρεια στο πλαίσιο περισσότερο στοχευμένων δράσεων.
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αποτυπώθηκε ότι η μη ύπαρξη κεντρικής
ενημέρωσης και οδηγιών για το χειρισμό του Πληροφοριακού Συστήματος (ΗΔΙΚΑ)
έχει ως αποτέλεσμα την αποσπασματική ή / και λανθασμένη χρήση του καθώς και
ότι ή μη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποστήριξη της
λειτουργίας, αλλά και της παροχής εργαλείων πληροφόρησης, παρακολούθησης
και προγραμματισμού των δράσεων των Κ.Κ. αποτελούν πολύ σημαντικούς λόγους
για την μη αποτελεσματική λειτουργία των δομών.
Επιπροσθέτως, το
πληροφοριακό σύστημα μέχρι τα τέλη του 2019, δεν εξάγει στατιστικά στοιχεία με
αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα στελέχη των Κ.Κ. με επιπλέον φόρτο εργασίας για
την τήρηση παράλληλων αρχείων excel με σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης
των δεικτών του ΟΠΣ Εργόραμα ή της δημιουργίας ξεχωριστών αναφορών για την
παρουσίαση της εικόνας των ωφελούμενων.
Προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των Κ.Κ. καταγράφηκαν αναφορικά με την
καλύτερη διάδοση του ρόλου, της αποστολής και της λειτουργίας τους, την
καλύτερη υποστήριξη των ωφελούμενων και τέλος την καλύτερη συνεργασία με
τους τοπικούς φορείς.

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών - Συσσίτιο
Η ικανοποίηση των ωφελούμενων από την παροχή των υπηρεσιών του συσσιτίου
είναι μεγάλη ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η παροχή αυτή τους δίνει ένα έναυσμα
να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς σε σχέση με τη σίτισή τους και άρα
ικανότεροι να ανταποκριθούν με περισσότερη σιγουριά στις όποιες δυσκολίες της
καθημερινότητας τους. Γενικά στη λειτουργία της δομής δεν σημειώθηκε κάποιο
πρόβλημα που έθεσε σε κίνδυνο την αποτελεσματική της λειτουργία.
Η έλλειψη χρόνου για υπηρεσίες ανάπτυξης και προγραμματισμού ειδικά κατά το
σκέλος προσέλκυσης χορηγιών αλλά και συντονισμού με τον συμπράττοντα Δήμου
εξαιτίας του μεγάλου διοικητικό φορτίου που σημειώθηκε, δηλώθηκε ως αδυναμία.
Ωστόσο, οι συνέργειες που αναπτύχθηκαν με διάφορους φορείς ήταν πολύ
σημαντικές, για τη φύση των υπηρεσιών που προσφέρει η δομή (υπηρεσίες σίτισης,
αγαθών) η ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργειών κυρίως με τους φορείς που
τελικά συνεργάστηκε.
Η καθυστέρηση πρόσληψης ατόμου ως βοηθού μάγειρα ήταν ένα επίσης
πρόβλημα για την διεκπεραίωση των εργασιών της δομής.
Οι δείκτες εκροών ικανοποιούνται σε βαθμό πολύ ικανοποιητικό κάτι που δεν
συμβαίνει στον δείκτη αποτελέσματος 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» ο οποίος δεν ικανοποιείται γιατί θα πρέπει
συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
 Να υλοποιηθούν όλες οι δράσεις δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι
οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο δικτύωσης
 Να έχει γίνει χρήση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.
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Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών – Φαρμακείο
Οι ανάγκες των ωφελούμενων καλύφθηκαν σε φάρμακα (85%), σε υγειονομικό
υλικό (76%) ή παραφαρμακευτικά προϊόντα(70%) τόσο για τους ίδιους τους
ωφελούμενους όσο και την οικογένειά τους. Αντίστοιχα, τα κοινωνικά φαρμακεία
έχουν βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τα άτομα να αισθάνονται ασφάλεια για την
αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος υγείας (84%) καθώς και ενός έκτακτου
προβλήματος υγείας (86%).
Η έλλειψη χρόνου για υπηρεσίες ανάπτυξης και προγραμματισμού ειδικά κατά το
σκέλος προσέλκυσης χορηγιών, αλλά και διασύνδεσης με την κοινότητα εξαιτίας
του μεγάλου διοικητικό φορτίου που σημειώθηκαν στα Κοινωνικά Φαρμακεία
αποτελεί ένα ζήτημα που ανέκυψε για διαφορετικούς λόγους τόσο στην
περίπτωση της δομής στην Ρόδο (περισσότεροι ωφελούμενοι) όσο και σε εκείνη
της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων (έλλειψη ειδικότητας φαρμακοποιού).
Να σημειωθεί, επίσης, ότι το Κοινωνικό Φαρμακείο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,
που σημειώθηκε μικρότερη προσέλευση πληθυσμού, εξυπηρετεί τον πληθυσμό του
Δήμου όπου εκτείνεται στα νησιά Νάξο, Δονούσα, Κουφονήσια (Άνω Κουφονήσι
και Κάτω Κουφονήσι), Σχοινούσα και Ηρακλειά. Σε αυτά τα νησιά αποτυπώνεται
μέση συγκέντρωση ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού και εκτιμάται ότι «η νησιωτική απομόνωση, η δυσκολία πρόσβασης σε
υπηρεσίες λόγω της νησιωτικότητας, τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, τα
οποία συντελούν στην αύξηση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού, έχουν ως αποτέλεσμα την μη κινητοποίηση των νησιωτών για την
προσέγγιση των ούτως ή άλλως λιγοστών υπηρεσιών των κοινωνικών δομών» του
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Οι δείκτες εκροών εξελίσσονται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, κυρίως σε ότι
αφορά το Κ.Φ. του Δήμου Ρόδου, κάτι που δεν συμβαίνει στον δείκτη
αποτελέσματος 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες
υπηρεσίες» ο οποίος ικανοποιείται γιατί θα πρέπει συντρέχουν σωρευτικά τα
ακόλουθα:
 Να υλοποιήσουν όλες οι δράσεις δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι
οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο δικτύωσης
 Να έχει γίνει χρήση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.

ΚΔΗΦ
Οι δείκτες εκροών στα ΚΔΗΦ έχουν καλυφθεί αλλά ο δείκτης αποτελέσματος έως
τα τέλη του 2019 δεν ικανοποιείται εφόσον βάσει μεθοδολογίας η τιμή προόδου
του Δείκτη προϋποθέτει την σωρευτική πλήρωση τριών κριτηρίων: α) Χρήση
βελτιωμένων εργαλείων όπως το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα και β)
Υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας και την τοπική κοινότητα
γενικότερα και γ) Χρήση βελτιωμένων εργαλείων - «Σχέδιο παροχής υπηρεσιών
ημερήσιας φροντίδας και παραμονής».
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Γενική αποτυπώθηκε θετικά η ικανοποίηση των ωφελούμενων των ΚΔΗΦ για όλες
τις δραστηριότητες και ειδικά για εκείνες που γίνονται έξω από τις εγκαταστάσεις
του ΚΔΗΦ όπως δραστηριότητες ψυχαγωγίας, πολιτισμού, άθλησης, διενέργεια
εκδηλώσεων και επισκέψεις με περισσότερες θετικές αποκρίσεις στις
δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Και στις δραστηριότητες που παρέχονται εντός της
δομής η ικανοποίηση είναι σε υψηλό επίπεδο ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει
το γεγονός πως όλοι οι ερωτώμενοι (100%) συμφωνούν πως μέσω της επίσκεψης
των ωφελούμενων στα ΚΔΗΦ έχει επιτευχθεί η εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση
και στην εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
Σημείο που δεν ικανοποιήθηκε αφορά μόνο στους δικαστικούς συμπαραστάτες και
σχετίζεται με την εργασία και τα οικονομικά θέματα, με το 18% μόνο των
ερωτώμενων να απαντάνε θετικά πως νιώθουν πιο ικανοί να αντιμετωπίσουν τα
οικονομικά προβλήματα και προβλήματα απασχόλησης.
Αναπτύχθηκαν συνεργασίες με πολλούς από τους φορείς που προέβλεπε το σχέδιο
δικτύωσης εκτός από το Κέντρο Κοινότητας και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
γεγονός που εκτιμάται πολύ θετικά καθώς οι τοπικές συνεργασίες είναι σημαντικές
για την καλύτερη προσέγγιση των ομάδων στόχων και την εξατομικευμένη
εξυπηρέτησή τους.
Η στελέχωση των δομών αποτιμήθηκε ως επαρκής τόσο ως προς τον αριθμό των
στελεχών όσο και ως προς τη σύνθεση των ειδικοτήτων γεγονός που συνδέεται με
την παροχή των υπηρεσιών των δομών για την κάλυψη των αναγκών των
ωφελούμενων.

ΚΗΦΗ
Στην περίπτωση των ΚΗΦΗ σημειώνεται υπεκάλυψη στοχοθεσίας, σύμφωνα με τα
στοιχεία που έχουν εξαχθεί από το ΟΠΣ, καθώς οι ωφελούμενοι που
εξυπηρετήθηκαν, έως τα τέλη του 2019, φαίνεται να είναι περισσότεροι σε σχέση με
τον αρχικό σχεδιασμό. Ωστόσο, η μέγιστη δυναμικότητα των δομών, όπως
αποτυπώθηκε σε σχετική ερώτηση του ερωτηματολογίου προς τους Υπευθύνους
των Δομών βρίσκεται σε συμφωνία με τις τιμές στόχου του δείκτη 05503 «Aριθμός
επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» όπως είχαν τεθεί προγραμματικά.
Tο ζήτημα χρήση περαιτέρω ελέγχου και προσαρμογής των δεικτών του ΟΠΣ.
Όπως και παραπάνω για τον δείκτη 05504, διαπιστώθηκε ότι δεν ικανοποιείται,
από τη εν λόγω κατηγορία δομής εφόσον βάσει μεθοδολογίας η τιμή προόδου του
Δείκτη προϋποθέτει την σωρευτική πλήρωση δύο κριτηρίων: α) Χρήση
βελτιωμένων εργαλείων όπως το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα και β)
Υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας και την τοπική κοινότητα
γενικότερα.
Τα ΚΗΦΗ πέτυχαν πολύ θετική ικανοποίηση των ωφελούμενών τους, από τις
υπηρεσίες που παρείχαν γενικά. Χαμηλότερης έντασης θετικής αξιολόγησης
εμφανίζεται για τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται από όλα τα ΚΗΦΗ, το οποίο
είναι λογικό αλλά για την υπηρεσία παροχής γεύματος που σημειώνει τις λιγότερες
θετικές αξιολογήσεις και παρέχεται καθημερινά από το σύνολο των ΚΗΦΗ.
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Είναι άξιο λόγο να υπογραμμιστεί η τοποθέτηση ότι έχει βελτιωθεί σημαντικά η
ποιότητα ζωής των ωφελούμενων από τις επισκέψεις στο ΚΗΦΗ καθώς και η
ποιότητα ζωής της οικογένειας που έχει την φροντίδα του εκάστοτε ωφελούμενου
(47% δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο» και 30% «αρκετά»). Ομοίως, από την
ερώτηση που γινόταν μόνο στους δικαστικούς συμπαραστάτες και αφορούσε το
κατά πόσο έχουν βελτιωθεί οι όροι αναζήτησης ή η άσκηση της εργασίας τους και
της οικονομικής τους δραστηριότητας ο μισός πληθυσμός δηλώνει θετικό ποσοστό
ικανοποίησης.
Η πλειοψηφία των δομών υλοποίησαν δράσεις συνεργασίας με τις περισσότερες
δομές και φορείς που προβλεπόταν στο σχέδιο συνεργασίας. Μικρότερη
συνεργασία αναπτύχθηκε με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και τις Στέγες
υποστηριζόμενης διαβίωσης. Υψηλότερη συνεργασία σημειώνεται με τα ΚΑΠΗ.
Έπονται, οι συνεργασίες με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, τα άλλα ΚΗΦΗ,
άλλες δομές κοινωνική πρόνοιας, πνευματικά κέντρα, νοσοκομεία, ΤΟΜΥ και
κέντρα ψυχικής υγείας.
Βασική πρόταση βελτιστοποίησης των δομών είναι να παρέχονται στα ΚΗΦΗ
επιπλέον υπηρεσίες και να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Βελτιώσεις σε υποδομές και
εξοπλισμούς αναφέρονται, επίσης, ως παράγοντες που θα επηρεάσουν την
αποτελεσματικότερη λειτουργία των δομών.

5 Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας των Αξιολογούμενων
Παρεμβάσεων
5.1 Αξιολόγηση της
παρεμβάσεων

αποδοτικότητας

των

αξιολογούμενων

Στην παρούσα ενότητα ο Αξιολογητής καλείται να αποτιμήσει την αποδοτικότητα
των αξιολογούμενων παρεμβάσεων και να απαντήσει σε αξιολογικά ερωτήματα
που αφορούν τόσο την αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε
όρους κόστους ανά ωφελούμενο σε επίπεδο Δομής, όσο και την αποδοτικότητα
των παρεμβάσεων ανά Είδος Δομής και Κατηγορία Μεγέθους. Σημειώνεται ότι για
τα ΚΔΗΦ, η λειτουργία των οποίων αποζημιώνεται με συγκεκριμένο μηνιαίο ποσό
ανά ωφελούμενο δεν θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω υπολογισμοί.
Για την αποτίμηση αυτή, ο Αξιολογητής προχώρησε αρχικά στον υπολογισμό του
δείκτη αποδοτικότητας της κάθε Δομής96, όπου οι τιμές του δείκτη που
προκύπτουν από τον εν λόγω υπολογισμό για κάθε δομή, καταγράφονται στον
παρακάτω πίνακα σε όρους κόστους ανά ωφελούμενο. Σημειώνεται τα ποσά των
πιστοποιημένων δαπανών για τις περιπτώσεις που μία Πράξη αφορά μία δομή
προέκυψαν από το ΟΠΣ, ενώ για τις περιπτώσεις όπου μία Πράξης αφορά δύο
δομές προέκυψαν από τα συστήματα των δικαιούχων. Αντίστοιχα ο σωρευτικός
αριθμός ωφελούμενων προέκυψε από τα συστήματα των δικαιούχων της κάθε
Δομής.
96

Δείκτης Αποδοτικότητας Δομής: πιστοποιημένες δαπάνες έως 31/12/2019 / σωρευτικός αριθμός
ωφελούμενων Δομής
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Πίνακας 8: Αποδοτικότητα Αξιολογούμενων Παρεμβάσεων (κόστος ανά ωφελούμενο)

Αποδοτικότητα σε επίπεδο
δομής (κόστος ανά
ωφελούμενο)

Τίτλος Έργου
Κέντρα Κοινότητας
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με Παράρτημα Ρομά

140,33 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά

145,00 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου

23,22 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου

54,11 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου

44,04 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου

275,19 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας

147,11 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου

62,40 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου

38,55 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου

75,32 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου

230,94 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου

136,58 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας

179,92 €

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρόδου

617,02 €

Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ρόδου

422,10 €

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

1.043,08 €

ΚΗΦΗ
ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου

3.344,72 €

ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου «Η ΑΓΑΠΗ»

5.339,07 €

ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

7.220,62 €

ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου

5.974,02 €

ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου

6.419,40 €

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Όπως προκύπτει από την παραπάνω καταγραφή, σχετικά με τα Κέντρα
Κοινότητας, οι δομές με το μικρότερο κόστος ανά ωφελούμενο, σύμφωνα με
τους υπολογισμούς είναι οι κάτωθι:




Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου (23,22€)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου (38,55€)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (54,1€)

Αντιθέτως, οι δομές με το μεγαλύτερο κόστος ανά ωφελούμενο, όπως
καταγράφεται και στον πίνακα είναι οι κάτωθι:
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Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου (275,19€)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου (230,94 €)
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας (179,92 €)

Όσον αφορά τις Δομές Παροχής βασικών αγαθών, ως δομή με το μεγαλύτερο
κόστος ανά ωφελούμενο καταγράφηκε το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων (1.043,08€), ενώ ως δομή με το μικρότερο κόστος ανά
ωφελούμενο καταγράφηκε η Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ρόδου (422,10
€).
Τέλος, σχετικά με τις δομές ΚΗΦΗ, το μεγαλύτερο κόστος ανά ωφελούμενο
εντοπίζεται στη δομή της Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενώ το μικρότερο κόστος
ανά ωφελούμενο εντοπίζεται στο ΚΗΦΗ του Δήμου Τήνου.
Αποδοτικότητα ανά είδος Δομής και Κατηγορίας Μεγέθους
Για την Αξιολόγηση των Δομών ανά Κατηγορία Μεγέθους, είναι σημαντικός ο
υπολογισμός τη μέσης αποδοτικότητας, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα
σχετικά με το μοναδιαίο κόστος ανά κατηγορία μεγέθους. Κατόπιν κατάλληλων
υπολογισμών, η μέση αποδοτικότητα ανά κατηγορία μεγέθους δομής κυμαίνεται
από 115,22€ ανά ωφελούμενο έως 5.659,56€ ανά ωφελούμενο. Παρατηρείται ότι η
μικρότερη μέση αποδοτικότητα σημειώνεται στα Κέντρα Κοινότητας που ανήκουν
στην κατηγορία μεγέθους «Δομές χωρίς παράρτημα με πληθυσμό έως 40.000» ενώ
τη μεγαλύτερη μέση αποδοτικότητα σημειώνουν τα ΚΗΦΗ που ανήκουν στην
κατηγορία μεγέθους «ΚΗΦΗ που εξυπηρετεί 25 άτομα». Αναλυτικά οι τιμές ανά
κατηγορία μεγέθους στον Πίνακα 12, αλλά και στον Πίνακα 16 του Παραρτήματος.

5.2 Αξιολόγηση των αποκλίσεων του μοναδιαίου κόστους των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό
τους
Στην παρούσα ενότητα, αφού γίνει παρουσίαση του αρχικού κόστους σχεδιασμού
των αξιολογούμενων παρεμβάσεων, ο Αξιολογητής θα προχωρήσει στην σύγκριση
του κόστους σχεδιασμού με το πραγματικό κόστος των δομών βάσει της πορείας
υλοποίησης. Στόχος είναι, μέσω της διαδικασίας αυτής, ο Αξιολογητής να εντοπίσει
τις αποκλίσεις που υπάρχουν και κατόπιν να καταγράψει τους παράγοντες βάσει
των οποίων ερμηνεύονται οι αποκλίσεις αυτές. Σημειώνεται ότι για τα ΚΔΗΦ, η
λειτουργία των οποίων αποζημιώνεται με συγκεκριμένο μηνιαίο ποσό ανά
ωφελούμενο δεν θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω υπολογισμοί. Στον παρακάτω
πίνακα, παρουσιάζονται ανά Δομή τα Αρχικά μοναδιαία Κόστη97 :
Πίνακας 9:Αρχική Αποδοτικότητα Δομών

Τίτλος Έργου

Αρχικά Μοναδιαία
Κόστη

97

Αρχικό Μοναδιαίο Κόστος: αρχικός ετήσιος ενταγμένος π/υ/ προβλεπόμενος αριθμός
ωφελούμενων (τιμή στόχος δείκτη 05503«Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»))
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Αρχικά Μοναδιαία
Κόστη

Τίτλος Έργου
Κέντρα Κοινότητας
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με Παράρτημα Ρομά

96,85 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά

105,71 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου

16,07 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου

16,07 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου

47,62 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου

85,71 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας

53,15 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου

30,71 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου

62,21 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου

16,75 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου

69,71 €

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας

107,43 €
52,65 €

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρόδου

346,32 €

Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ρόδου

911,04 €

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

334,85 €

ΚΗΦΗ
ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου

4.846,34 €

ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου «Η ΑΓΑΠΗ»

4.417,41 €

ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

6.309,73 €
7.654,35 €

ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου
ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου

7.049,98 €

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Συγκρίνοντας τους Πίνακες 8 και 9, ο Αξιολογητής μπορεί να προχωρήσει στην
αξιολόγηση της απόκλισης του μοναδιαίου κόστους των αξιολογούμενων
παρεμβάσεων σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό τους η οποία καταγράφεται στον
Πίνακα 10 που ακολουθεί.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι αν η τιμή της στήλης 2 είναι μικρότερη ή ίση από
την τιμή της στήλης 1, τότε η Παρέμβαση υλοποιείται με οικονομικότερους όρους
από ότι είχε σχεδιαστεί, ενώ στην περίπτωση που η στήλη 2 είναι μεγαλύτερη από
τη στήλη 1, τότε οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με απόκλιση από τα προκαθορισμένα
κίστη.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα % απόκλισης του Πραγματικού
κόστους σε επίπεδο δομής, από το Αρχικό κόστος ανά ωφελούμενο, ενώ οι
αναλυτικοί υπολογισμοί επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσης.
Πίνακας 10:Αποκλίσεις Αποδοτικότητας

Τίτλος έργου

Αρχικό Κόστος
ανά ωφελούμενο

Αποδοτικότητα σε
επίπεδο Δομής (κόστος
ανά ωφελούμενο)
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% Απόκλισης

Σελίδα | 156

1

2

3

ΚΗΦΗ
ΚΗΦΗ Αγ Αποστόλων

7.654,35 €

5.974,02 €

21,95%

ΚΗΦΗ Ρόδου

7.049,98 €

6.419,40 €

8,94%

ΚΗΦΗ Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων
ΚΗΦΗ Πάρου

6.309,73 €
4.417,41 €

7.220,62 €
5.339,07 €

-14,44%
-20,86%

4.846,34 €

3.344,72 €

30,98%

ΚΗΦΗ Τήνου

Κέντρα Κοινότητας
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με Παράρτημα
Ρομά

96,85 €

140,33 €

-44,90%

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με
Παράρτημα Ρομά

105,71 €

145,00 €

-37,16%

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου

16,07 €

23,22 €

-44,48%

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου

16,07 €

54,11 €

-236,68%

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου

47,62 €

44,04 €

7,52%

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου

85,71 €

275,19 €

-221,06%

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας

53,15 €

147,11 €

-176,78%

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου

30,71 €

62,40 €

-103,16%

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου

62,21 €

38,55 €

38,03%

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου

16,75 €

75,32 €

-349,63%

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου

69,71 €

230,94 €

-231,27%

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου

107,43 €

136,58 €

-27,14%

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας

52,65 €

179,92 €

-241,72%

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρόδου

346,32 €

617,02€

-78,16%

Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ρόδου

911,04 €

422,10 €

53,67%

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων

334,85€

1.043,08 €

-211,51%

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Αξιολόγηση των αποκλίσεων ανά κατηγορία Δομής
Προκειμένου ο Αξιολογητής να υπολογίσει την απόκλιση μεταξύ του αρχικού
κόστους ανά ωφελούμενο και του πραγματικού μέχρι στιγμής μοναδιαίου κόστους
ανά ωφελούμενο (Αποδοτικότητα σε επίπεδο Δομής) της κάθε δομής, προχώρησε
στη σύγκριση των δύο αυτών τιμών και στην αποτύπωσή τους σε μορφή
ποσοστού. Αναλυτικά ο υπολογισμός των αποκλίσεων παρουσιάζεται στον Πίνακα
15, στην Ενότητα 9.1 της παρούσας.
Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω, η πλειονότητα των ΚΗΦΗ υλοποιείται
με οικονομικότερους όρους από τους προκαθορισμένους, και η πλειονότητα των
Κέντρων Κοινότητας και των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών λειτουργούν
με αποκλίσεις από τα προκαθορισμένα κόστη.
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Σχετικά με τα ΚΗΦΗ, όπως καταγράφηκε μόνο δύο (2) από τις πέντε (5) δομές
λειτουργούν με μικρή απόκλιση από τα προκαθορισμένα κόστη (ΚΗΦΗ Νάξου και
ΚΗΦΗ Πάρου). Δεδομένου, ότι η απορρόφηση στις συγκεκριμένες Πράξεις κινείται
σε πολύ υψηλά επίπεδα, και ο σωρευτικός αριθμός ωφελούμενων συμβαδίζει με
τον αριθμό ωφελούμενων που υπαγορεύεται από την άδεια λειτουργίας της
Δομής, δεν καταγράφηκε κάποιος παράγοντας που να λειτουργεί ανασταλτικά
σχετικά με το μοναδιάιο κόστος ανά ωφελούμενο των δύο αυτών δομών.
Ενδεχομένως κατά τον σχεδιασμό των Πράξεων τα προγραμματικά κόστη για τις
δύο αυτές Δομές να μη είχαν υπολογιστεί με ακρίβεια, με αποτέλεσμα να
καταγράφονται οι εν λόγω αποκλίσεις του προγραμματικού μοναδιαίου κόστους,
από το πραγματικό. Οι υπόλοιπες τρείς (3) δομές, φαίνεται να λειτουργούν με
οικονομικότερους όρους από τους προκαθορισμένους.
Στην περίπτωση των Κέντρων Κοινότητας, η πλειονότητα των Δομών φαίνεται
να λειτουργεί με απόκλιση από τα προκαθορισμένα κόστη, με εξαίρεση τις Δομές
της Σύρου και της Τήνου που σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης φαίνεται να
λειτουργούν με οικονομικότερους όρους από τους προκαθορισμένους. Αξίζει να
σημειωθεί ότι στις δύο αυτές περιπτώσεις ο σωρευτικός αριθμός ωφελούμενων
της κάθε Δομής ξεπερνάει την τιμή στόχο σχεδόν κατά τρείς φορές. Η μεγάλη αυτή
προέλευση του ωφελούμενου πληθυσμού στις δύο αυτές δομές, ενδεχομένως να
μην είχε προβλεφθεί με ακρίβεια κατά των σχεδιασμό των Πράξεων, δεδομένου ότι
τα δύο αυτά νησιά συγκεντρώνουν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού της
Περιφέρειας, ενώ θετικά στην προσέλευση του πληθυσμού στη Δομή λειτούργησε
το γεγονός ότι τα δύο αυτά Κέντρα δεν εξυπηρετούν κατοίκους μικρών νησιών, οι
οποίοι λόγω δυσκολίας μετακίνησης, να μην είχαν εύκολη πρόσβαση στη Δομή.
Εκεί που αξίζει να επικεντρωθούμε είναι στις περιπτώσεις Δομών όπου το
πραγματικό μοναδιάιο κόστος υπερβαίνει το προγραμματικό, και οι Δομές
φαίνεται να λειτουργούν με μεγάλη απόκλιση από τα προκαθορισμένα κόστη.
Τέτοιες περιπτώσεις φαίνεται να είναι τα Κέντρα Κοινότητας Νάξου, Μήλου,
Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου και Κέας. Στις περιπτώσεις αυτές, δεδομένου ότι οι
δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί από τις συγκεκριμένες δομές έως 31/12/2019
κινούνται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, οι αποκλίσεις που παρουσιάζουν τα
πραγματικά μοναδιαία κόστη των Δομών από τα προγραμματικά, σχετίζονται
άμεσα με το γεγονός ότι ο σωρευτικός αριθμός ωφελούμενων μέχρι 31/12/2019
δεν έχει καλύψει ή υπερβεί την τιμή στόχο που είχε τεθεί κατά τον σχεδιασμό.
Στην περίπτωση της Νάξου ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος ενδεχομένως
λειτούργησε ανασταλτικά στην προσέλευση του ωφελούμενου πληθυσμού στο
Κέντρο Κοινότητας, είναι η αδυναμία ή δυσκολία πρόσβασης ωφελούμενων που
κατοικούν σε απομακρυσμένα ή ορεινά χωρία της Νάξου ή των μικρότερων
Νησιών των Μικρών Κυκλάδων. Σημειώνεται ότι για την προσέλκυση των
ωφελούμενων αυτών, έγιναν προσπάθειες από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της
Δομής για επισκέψεις σε ωφελούμενους που κατοικούν σε απομακρυσμένες
περιοχές είτε με την κάτ’ οικόν εξυπηρέτηση, είτε σε συνεργασία με το Πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι»98.
98
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Στην περίπτωση του Κέντρου Κοινότητας Θήρας, και πάλι η απόκλιση του
πραγματικού μοναδιαίου κόστους ανά ωφελούμενο από το προγραμματικό
φαίνεται να προκαλείται από το γεγονός ότι ο σωρευτικός αριθμός ωφελούμενων
είναι μικρότερος από την τιμή στόχο που είχε τεθεί κατά τον προγραμματισμό.
Παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως λειτούργησαν ανασταλτικά για την
προσέλευση του πληθυσμού στη Δομή, αφορούν την μη διοργάνωση Δράσεων
Δημοσιότητας από τη Δομή, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει ευρέως γνωστή η
λειτουργίας της, την απουσία Κοινωνικής Υπηρεσίας η οποία θα μπορούσε να
βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την λειτουργία του
Κέντρου Κοινότητας, αλλά και στην καλύτερη καθοδήγηση των στελεχών της
Δομής για την διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας, καθώς και τη διάδοση του
ρόλου της Δομής. Άλλος ένας παράγοντας ο οποίος πιθανά λειτούργησε
ανασταλτικά προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η απουσία άλλων
συγχρηματοδοτούμενων ή μη δομών στον εν λόγω Δήμο (Δομές στήριξης
γυναικών/θυμάτων διακίνησης & εμπορίας ανθρώπων, Δομές Στέγασης, Δομές
παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικές Δομές/ Υπηρεσίες ΑμεΑ και ηλικιωμένων)99,
η ύπαρξη των οποίων θα βοηθούσε στην παραπομπή ωφελούμενων στο Κέντρο
Κοινότητας, αλλά και στη διάδοση του ρόλου και της λειτουργίας του. Και σε αυτή
την περίπτωση Κέντρου Κοινότητας, ανασταλτικά λειτούργησε και ο παράγοντας
της πρόσβασης των ωφελούμενων στο σημείο που λειτουργεί η Δομή, καθώς από
το συγκεκριμένο Κέντρο Κοινότητας εξυπηρετούνται και μικρότερα νησιά όπως η
Σίκινος, η Φολέγανδρος, η Ανάφη και η Θηρασία.
Στα Κέντρα Κοινότητας Καρπάθου και Κέας, η περιορισμένη προσέλευση των
ωφελούμενων που καταγράφεται από την απόκλιση του σωρευτικού αριθμού
ωφελούμενων από την τιμή στόχο, εξηγεί και την απόκλιση του πραγματικού
μοναδιαίου κόστους από το πραγματικό μοναδιαίο κόστος. Η απουσία Κοινωνικής
Υπηρεσίας και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται να λειτούργησε ανασταλτικά στην
προσέλευση των ωφελούμενων στη Δομή αλλά και στη διάδοση του ρόλου των
Δομών. Το ίδιο ανασταλτικά φαίνεται να λειτούργησε και η απουσία άλλων
συγχρηματοδοτούμενων ή μη δομών στα δύο αυτά νησιά, που ενδεχομένως θα
βοηθούσαν στην παραπομπή ωφελούμενων στα Κέντρα Κοινότητας αλλά και στη
διάδοση του ρόλου και της λειτουργίας της νέας αυτής Παρέμβασης. Για την
περίπτωση του Κέντρου Κοινότητας Καρπάθου, όπου πέραν του Δήμου Καρπάθου
εξυπηρετεί και μικρότερα νησιά όπως την Κάσσο ενδεχομένως η δυσκολία
πρόσβασης στο σημείο που βρίσκεται το Κέντρο Κοινότητας, να λειτουργεί
αποτρεπτικά για τους ωφελούμενους.
Στην περίπτωση του Κέντρου Κοινότητας Καλύμνου, όπου ο σωρευτικός αριθμός
ωφελούμενων υστερεί σημαντικά από την τιμή στόχο που τέθηκε κατά τον
σχεδιασμό της Πράξης και κατά συνέπεια οδηγεί σε απόκλιση του πραγματικού
μοναδιάιου κόστους της δομής από το προγραμματικό, η περιορισμένη
προσέλευση των ωφελούμενων φαίνεται να συνδέεται σημαντικά με την εμβέλεια
της Δομής, Συγκεκριμένα, επειδή η συγκεκριμένη δομή εξυπηρετεί πέραν το Δήμου
Καλύμνου και μικρότερα νησιά (Αστυπάλαια, Νίσυρος, Λειψοί και Αγαθονήσι), παρά
το γεγονός ότι στα συγκεκριμένα νησιά εμφανίζεται συγκέντρωση πληθυσμού σε
99
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κίνδυνο φτώχειας100, η νησιωτικότητα της περιοχής αλλά και η περιορισμένη
πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου, ενδεχομένως να αποτρέπουν τους πολίτες
των περιοχών αυτών τόσο την πρόσβαση στο σημείο που βρίσκεται η δομή, όσο
και την ενημέρωση τους σχετικά με την λειτουργία και τις υπηρεσίες της Δομής.
Στην περίπτωση της Μήλου, όπου η σωρευτική προσέλευση του ωφελούμενου
πληθυσμού αποκλίνει σημαντικά από τον στόχο που είχε τεθεί κατά τον
προγραμματικό σχεδιασμό, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο και το μοναδιαίο
κόστος της Δομής, προκειμένου να εξηγηθούν οι αποκλίσεις αυτές θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι η εν λόγω Δομή πέραν του Δήμου της Μήλου εξυπηρετεί και
μικρότερα νησιά όπως τη Σέριφο, τη Σίφνο και την Κίμωλο. Παρά το γεγονός ότι,
από τα στελέχη της Δομής, όπως καταγράφηκε, γίνονται επισκέψεις στα νησιά
αυτά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα κατόπιν ραντεβού, εντούτοις, λόγω της
νησιωτικότητας της περιοχής η πρόσβαση των ωφελούμενων στο σημείο που
βρίσκεται το Κέντρο Κοινότητας, είναι περιορισμένη.
Αξίζει να αναφερθούμε και στις περιπτώσεις των Κέντρων Κοινότητας Ρόδου, Κω
και Πάρου οι οποίες λειτουργούν με μικρότερες αποκλίσεις από τα
προκαθορισμένα κόστη (σε σχέση με τις δομές που αναφέρθηκαν παραπάνω) και
οι αποκλίσεις αυτές μεταξύ πραγματικού μοναδιάιου κόστους από το
προγραμματικό κυμαίνονται από 37,16% έως 103,16%. Στις Δομές αυτές παρά το
γεγονός ότι και οι σωρευτικές δαπάνες αλλά και ο αριθμός του σωρευτικού
εξυπηρετούμενου πληθυσμού κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, καταγράφηκαν
ανασταλτικοί παράγοντες που ενδεχομένως να επηρεάζουν την αποδοτική
εφαρμογή των Δομών αυτών και να δημιουργούν τις παραπάνω υπερβάσεις.
Στη Δομή της Κω προβλήματα που καταγράφηκαν και ενδεχομένως να
λειτούργησαν ανασταλτικά στην αποδοτική εφαρμογή της Δομής, είναι το μεγάλο
διοικητικό φορτίο, η έλλειψη χρόνου για εξατομικευμένη προσέγγιση – υποστήριξη
ωφελούμενων αλλά και ο υπερβολικός φόρτος εργασίας από παραπομπές άλλων
υπηρεσιών στο Κέντρο Κοινότητας. Τα παραπάνω προβλήματα, τα οποία
καταγράφηκαν στην έρευνα πεδίου στους συντονιστές, σε συνδυασμό με τη μη
διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων από τη δομή, φαίνεται να λειτούργησαν
ανασταλτικά προς την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση μεγαλύτερου
αριθμού ωφελούμενων από τη Δομή.
Στη Δομή της Ρόδου, το μεγάλο διοικητικό φορτίο αλλά και ο υπερβολικός φόρτος
εργασίας που δηλώθηκαν ως πολύ σημαντικά προβλήματα από τον Συντονιστή
της δομής, φαίνεται να λειτούργησαν αποτρεπτικά προς στην καλύτερη
εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη προσέλκυση του ωφελούμενου πληθυσμού και να
επηρέασαν το πραγματικό μοναδιαίο κόστος της, με αποτέλεσμα αυτό να ξεπερνά
το προγραμματικό.
Τέλος, στη Δομή της Πάρου, σημαντικό πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως να
λειτούργησε ανασταλτικά στην αποδοτική λειτουργία της δομής και να επηρέασε
το πραγματικό μοναδιαίο κόστος της δομής το οποίο φαίνεται να είναι διπλάσιο
100
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του προγραμματικού, είναι ότι η Δομή για μεγάλο χρονικό διάστημα (1,5-2 χρόνια),
λειτουργεί με ένα μόνο στέλεχος καθώς η συντονίστρια της Δομής, απουσιάζει με
άδεια και δεν υπάρχει μέριμνα για αντικατάστασή της προκειμένου να επιτευχθεί η
εύρυθμη λειτουργία της Δομής. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στον
σωρευτικό αριθμό του εξυπηρετούμενου πληθυσμού ο οποίος είναι μεν
μεγαλύτερος από την τιμή στόχο, ενδεχομένως όμως να μπορούσε να κινηθεί σε
υψηλότερα επίπεδα.
Σχετικά με τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, όπου όπως καταγράφεται στην
πλειονότητά τους λειτουργούν με αποκλίσεις από τα προγραμματικά κόστη, καθώς
σε δύο από τις τρείς δομές τα πραγματικά κόστη ξεπερνούν τα προγραμματικά,
αξίζει να σταθούμε στην περίπτωση του Κοινωνικού Φαρμακείου της Νάξου που η
απόκλιση του πραγματικού μοναδιαίου κόστους από το προγραμματικό είναι
σημαντική. Η απόκλισή αυτή φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα από την περιορισμένη
προσέλευση του ωφελούμενου πληθυσμού στην εν λόγω δομή, δεδομένου ότι ο
σωρευτικός αριθμός ωφελούμενων αποκλίνει κατά πολύ από την τιμή στόχο που
είχε τεθεί κατά τον σχεδιασμό. Η απόκλιση αυτή αρχικά σχετίζεται με το γεγονός
ότι η εν λόγω δομή λειτουργεί χωρίς την βασική ειδικότητα του φαρμακοποιού, η
οποία καλύπτεται περιστασιακά από την παρουσία εθελοντών. Άλλος ένας
παράγοντας ο οποίος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι η δυσκολία πρόσβασης
των ωφελούμενων στη Δομή, δεδομένου ότι η δομή εξυπηρετεί εκτός από τους
ωφελούμενους της Νάξου και τα υπόλοιπα νησιά των Μικρών Κυκλάδων, όπου η
πρόσβαση των ωφελούμενων στην δομή δεν είναι εύκολη λόγω νησιωτικότητας.
Τέλος, η απουσία της βασικής ειδικότητας του φαρμακοποιού επηρεάζει σημαντικά
και το επίπεδο δαπανών της δομής και συνακόλουθα το πραγματικό μοναδιαίο
κόστος της.
Αξιολόγηση των αποκλίσεων ανά κατηγορία μεγέθους δομής – μέση
αποδοτικότητα
Προκειμένου να γίνει αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας μεγέθους δομής, και αφού
παραπάνω έχει υπολογιστεί η μέση αποδοτικότητα ανά κατηγορία μεγέθους
δομής, ο Αξιολογητής προχώρα στον υπολογισμό της απόκλισης της αρχικής
μέσης αποδοτικότητας από την πραγματική μέση αποδοτικότητα. Οι αποκλίσεις
αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ αναλυτικά οι υπολογισμοί
παραθέτονται στο Παράρτημα της παρούσης.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου η Μέση Αποδοτικότητα (Στήλη 1) είναι
μικρότερη από την Αρχική Μέση Αποδοτικότητα (Στήλη 2) τότε η παρεμβάσεις που
ανήκουν στην κατηγορία μεγέθους δομής υλοποιούνται με οικονομικότερους
όρους από αυτούς που είχαν σχεδιαστεί, ενώ στην περίπτωση που η Αρχική μέση
Αποδοτικότητα (Στήλη 2) είναι μικρότερη της Μέσης Αποδοτικότητας (Στήλη 1)
τότε οι παρεμβάσεις που ανήκουν στην κατηγορία μεγέθους δομής υλοποιούνται
με απόκλιση από τους προκαθορισμένους όρους.
Πίνακας 11:Απόκλιση Μέσης Αποδοτικότητας
Κατηγορία μεγέθους

Μέση
Αποδοτικότητα

Αρχική Μέση
Αποδοτικότητα
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1

2

3

ΚΗΦΗ που εξυπηρετεί 25 άτομα

5.659,56 €

6.055,56 €

6,54%

Δομές χωρίς παράρτημα με πληθυσμό έως
40.000

115,22 €

50,74 €

-127,08%

Δομές με λειτουργία συσσιτίου που
εξυπηρετούν από 100 έως 150 ωφελούμενους

617,02 €

346,32 €

-78,16%

Δομές με λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου

732,59 €

622,94 €

-17,60%

145,00 €

105,71 €

-37,17%

140,33 €

96,85 €

-44,89%

Δομές με ένα παράρτημα που χωροθετούνται
σε πόλεις με πληθυσμό έως 100.000
Δομές με ένα παράρτημα με πληθυσμό έως
40.000

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Όπως προκύπτει λοιπόν από τον παραπάνω πίνακα σε όλες τις κατηγορίες
μεγέθους δομής, οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με απόκλιση από τους
προκαθορισμένους οικονομικούς όρους, με εξαίρεση τα ΚΗΦΗ που υλοποιούνται με
οικονομικότερους όρους. Οι αναλυτικοί υπολογισμοί για την απόκλιση μεταξύ
Μέσης Αποδοτικότητας και Αρχικής Μέσης Αποδοτικότητας, παρατίθενται στον
Πίνακα 15 της Ενότητας 9.1 της παρούσας.

5.3 Παρουσίαση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την
αποδοτική εφαρμογή των αξιολογούμενων παρεμβάσεων
Κατόπιν μελέτης των παραπάνω στοιχείων, τα οποία συνδέονται τόσο με το
πραγματικό μοναδιαίο κόστος των δομών ανά ωφελούμενο με βάση τα
οικονομικά στοιχεία της κάθε δομής μέχρι 31/12/2019, όσο και με το αρχικό
μοναδιαίο κόστος βάσει του οποίου σχεδιάστηκαν οι δομές, ο Αξιολογητής μπορεί
να προχωρήσει στην εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων, τα οποία καταγράφονται
παρακάτω.
Όσον αφορά τα Κέντρα Κοινότητας όπου όπως καταγράφηκε στην πλειονότητά
τους, λειτουργούν με απόκλιση από τα προκαθορισμένα κόστη, βασικός
παράγοντας ο οποίος επηρέασε σημαντικά την αποδοτικότητά τους είναι ο
αριθμός του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Μόνο σε δύο (2) μόνο από τα δεκατρία
(13) Κέντρα Κοινότητας, ο σωρευτικός αριθμός ωφελούμενων έχει ξεπεράσει κατά
πολύ την τιμή στόχο, με αποτέλεσμα οι Πράξεις να
υλοποιούνται με
οικονομικότερους όρους και ο σωρευτικός αριθμός των ωφελούμενων που
εξυπηρετούν να είναι σχεδόν ο διπλάσιος της τιμής στόχου.
Οι υπόλοιπες Δομές, λειτουργούν με απόκλιση από τα προκαθορισμένα κόστη
καθώς στην πλειονότητα αυτών ο σωρευτικός αριθμός ωφελούμενων της Δομής
υστερεί σημαντικά σε σχέση με την τιμή στόχο. Οι παράγοντες στους οποίους
οφείλεται η περιορισμένη προσέλευση των ωφελούμενων στις Δομές αυτές ανά
περίπτωση σχετίζονται, είτε με την μη διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας από τις
εν λόγω Δομές για την διάδοση του ρόλου και της λειτουργίας των Δομών, είτε με
την μη λειτουργία Κοινωνικών Υπηρεσιών που θα ενίσχυαν την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας,
είτε με την αδυναμία μεγάλου αριθμού ωφελούμενων που κατοικούν σε μικρά
νησιά, να μεταβούν στα κεντρικά σημεία που βρίσκονται τα Κέντρα Κοινότητας.
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Σχετικά με τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, οι παράγοντες οι οποίοι
επηρεάζουν σημαντικά την αποδοτικότητα τους, αφορούν και σε αυτήν την
περίπτωση, κυρίως τον σωρευτικό αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρέτησαν
και τις αποκλίσεις που αυτός παρουσιάζει από την τιμή στόχο της κάθε Δομής.
Σχετικά με το Κοινωνικό Φαρμακείο της Νάξου, πέραν της έλλειψης της βασικής
ειδικότητας του φαρμακοποιού που ενδεχομένως να λειτούργησε ανασταλτικά
στην προσέλευση του ωφελούμενου πληθυσμού, το ίδιο ανασταλτικά για την
προσέλευση των ωφελούμενων στη δομή φαίνεται να λειτούργησαν, τόσο η
αδυναμία πρόσβασης κατοίκων απομακρυσμένων χωριών της Νάξου στο σημείο
της δομής, όσο και η αδυναμία πρόσβασης ωφελούμενων μικρότερων νησιών
(Σχοινούσα, Δονούσα, Αμοργό, Ηρακλειά και Κουφονήσι) που ανήκουν στις Μικρές
Κυκλάδες. Οι παραπάνω παράγοντες εξηγούν, την απόκλιση του σωρευτικού
αριθμού ωφελούμενων από την τιμή στόχο που με τη σειρά της προκαλεί την
απόκλιση του πραγματικού από το προγραμματικό μοναδιαίο κόστος.
Στην περίπτωση του Κοινωνικού Φαρμακείου της Ρόδου, όπου σημειώνεται μεγάλη
προσέλευση των ωφελούμενων στη Δομή, δεδομένου ότι δεν σημειώνεται βασικές
ελλείψεις ή προβλήματα στη λειτουργίας της, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η
δομή λειτουργεί με οικονομικότερους όρους από τους προκαθορισμένους, λόγω
της μεγάλης προσέλευσης των ωφελούμενων σε αυτή, προσέλευση που
ενδεχομένως δεν είχε εκτιμηθεί με ακρίβεια κατά τον σχεδιασμό.
Σε σχέση με την Δομή του Συσσιτίου της Ρόδου, όπου το πραγματικό μοναδιαίο
της κόστος υπερβαίνει το προγραμματικό, αν και η προσέλευση του κοινού στη
Δομή είναι ικανοποιητική παρόλα αυτά δεδομένης της αύξησης του επιπέδου
φτώχειας στην Περιφέρεια λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, η
προσέλευση θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ένας παράγοντας που
ενδεχομένως να λειτούργησε ανασταλτικά σε αυτό, όπως προέκυψε από την
έρευνα στον Συντονιστή της Δομής είναι η έλλειψη χρόνου των στελεχών της για
την προσέλκυση χορηγών εθελοντών για την παροχή περισσότερων υπηρεσιών
αλλά και τη διασύνδεση με την κοινότητα101.
Όσον αφορά τα ΚΗΦΗ που στην πλειονότητά τους λειτουργούν με
οικονομικότερους όρους από τους προκαθορισμένους, δεν καταγράφηκε κάποιος
συγκεκριμένος παράγοντας που να λειτουργεί ανασταλτικά στην αποδοτικότητα
των δομών.
Σχετικά με το πρόσθετο αξιολογικό ερώτημα, αν θα μπορούσαν να έχουν
επιτευχθεί καλύτερα αποτελέσματα με τους ίδιους πόρους ή τα ίδια με λιγότερους,
ο Αξιολογητής μπορεί να ισχυριστεί ότι στα Κέντρα Κοινότητας, δεδομένου ότι η
πλειονότητά τους φαίνεται να λειτουργούν με απόκλιση από τα προκαθορισμένα
κόστη, θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί καλύτερα αποτελέσματα με τους ίδιους
πόρους.
Τα αποτελέσματα της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας επηρεάστηκαν σε
σημαντικό βαθμό από παράγοντες όπως η έλλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων
στην Περιφέρεια για την στελέχωση των Δομών που καθυστέρησαν την έναρξη
101
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λειτουργίας τους, η περιορισμένη πρόσβαση των ωφελούμενων στα σημεία των
Δομών λόγω της νησιωτικότητας της περιοχής σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η
έλλειψη χρόνου των στελεχών των Δομών για Δράσεις σχετικά με την
ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των ωφελούμενων, λόγω μεγάλου φόρτου
εργασίας, αλλά και η έλλειψη της κατάλληλης κατάρτισης των στελεχών σχετικά
τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δομών.
Μάλιστα σχετικά με τον τελευταίο παράγοντα αξίζει να αναφερθεί ότι το
μεγαλύτερο μέρος των ωφελούμενων των Κέντρων Κοινότητας αν και
μακροχρόνια άνεργοι102, προσέρχονται στις Δομές αποκλειστικά για την χορήγηση
επιδομάτων και όχι για να ενημερωθούν για Προγράμματα απασχόλησης. Αυτό το
εύρημα αναδεικνύει το γεγονός ότι οι ωφελούμενοι είτε δεν γνωρίζουν με ακρίβεια
τον ρόλο και τις υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας, είτε τα στελέχη των Δομών,
λόγω του μεγάλου όγκου αιτημάτων που εξυπηρετούν σε καθημερινή βάση, δεν
είχαν τον απαραίτητο χρόνο για την ενασχόληση με την διοργάνωση δράσεων
δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των ωφελούμενων σχετικά με την λειτουργία
και τον ρόλο των Κέντρων Κοινότητας, έτσι ώστε να ενημερωθούν πλήρως.
Άλλοι παράγοντες όπως η δυσλειτουργία του Ενιαίου πληροφοριακού συστήματος
και η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών σε βασικά θέματα των
αρμοδιοτήτων των Κέντρων Κοινότητας αλλά και σε υπηρεσίες που αυτά
παρέχουν, δυσκόλεψαν την λειτουργία των Δομών, προσδίδοντάς επιπλέον φόρτο
εργασίας στα στελέχη τους και περιόρισαν την γκάμα των υπηρεσιών που
προβλεπόταν να παρέχουν οι Δομές.
Και στην περίπτωση των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί καλύτερα αποτελέσματα με
τους ίδιους πόρους. Όπως έχει καταγραφεί, ενώ στην Περιφέρεια είχε σχεδιαστεί
να λειτουργήσουν πέντε (5) Κοινωνικά Φαρμακεία, εν τέλει λειτούργησαν μόνο δύο
(2), λόγω έλλειψης εξειδικευμένων στελεχών. Μάλιστα σε ένα από τα δύο που εν
τέλει λειτούργησαν (Κοινωνικό Φαρμακείο Νάξου) δεν καταγράφεται η βασική
ειδικότητα του φαρμακοποιού. Επομένως και στην περίπτωση των Δομών
Παροχής Βασικών Αγαθών η αποτελεσματικότητά τους δεν επηρεάστηκε από την
επάρκεια ή μη των πόρων αλλά από παράγοντες όπως η έλλειψη εξειδικευμένων
στελεχών για την στελέχωση των Δομών.
Στην περίπτωση των ΚΗΦΗ, δεδομένου ότι λειτούργησαν και την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο και υπήρχε σχετική εμπειρία στην Περιφέρεια σχετικά με
την λειτουργία και τις ανάγκες τους, αλλά και δεδομένου ότι όπως καταγράφηκε
με τους πόρους που διατέθηκαν στις Δομές αυτές, παρασχέθηκε το σύνολο των
υπηρεσιών και η ικανοποίηση των ωφελούμενων αλλά και των δικαστικών τους
συμπαραστατών κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι πόροι
που διατέθηκαν ήταν αρκετοί για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των
Δομών. Αξίζει να αναφερθεί ότι αν και όπως φαίνεται η πλειονότητά τους
λειτουργεί με οικονομικότερους όρους από τους προκαθορισμένους, επειδή οι
αποκλίσεις μεταξύ πραγματικού και προγραμματικού μοναδιαίου κόστους δεν
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είναι σημαντικές, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν
τα ίδια αποτελέσματα στις δομές, με λιγότερους πόρους.
Επομένως συμπεραίνουμε, ότι οι λιγότεροι ή περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι δεν
εξασφαλίζουν απαραίτητα την αποτελεσματικότητα των Δομών. Αντιθέτως, η
αποτελεσματικότητά της λειτουργίας τους μπορεί να εξασφαλιστεί με την
σωστότερη διαχείριση των παραπάνω παραγόντων που λειτουργούν ανασταλτικά
στη λειτουργία τους. Άξιο αναφοράς είναι, ότι τα Κέντρα Κοινότητας και οι Δομές
Παροχής Βασικών Αγαθών που είναι οι Κατηγορίες Δομών στις οποίες οι
παραπάνω παράγοντες λειτούργησαν ανασταλτικά για την αποτελεσματικότητά
και την αποδοτικότητά τους, λειτούργησαν για πρώτη φορά στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου χωρίς να υπάρχει πρότερη εμπειρία σχετικά με τις ανάγκες τους.

5.4 Συνθετική παρουσίαση αποτελεσμάτων / συμπερασμάτων ανά
Κατηγορία Δομής
Σε συνέχεια της προηγούμενης ενότητας τα συμπεράσματα που προκύπτουν ανά
Κατηγορία Δομής είναι τα κάτωθι:


Κέντρα Κοινότητας: Η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων αυτών που
χρηματοδοτήθηκαν για πρώτη φορά την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο, φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από τον αριθμό των
ωφελούμενων, που εξυπηρετούν, δεδομένου ότι με βάση τα στοιχεία
υλοποίησης τους σε επτά (7) από τις δεκατρείς (13) δομές ο σωρευτικός
αριθμός ωφελούμενων υστερεί σημαντικά από την τιμή στόχο, ενώ στις
υπόλοιπες έξι ο σωρευτικός αριθμός ωφελούμενων την ξεπερνά. Οι
αποκλίσεις αυτές οδηγούν και σε απόκλιση του πραγματικού μοναδιαίου
κόστους των δομών από το προγραμματικό. Στις περιπτώσεις που οι δομές
φαίνεται να λειτουργούν με σημαντική απόκλιση από τα προκαθορισμένα
κόστη, παράγοντες που σημειώθηκαν ότι λειτουργούν ανασταλτικά στην
προσέλευση του ωφελούμενου πληθυσμού και συνακόλουθα στο
πραγματικό μοναδιαίο κόστος των Δομών, αφορούν είτε την απουσία
Κοινωνικών Υπηρεσιών που θα βοηθούσαν στην καθοδήγηση των Δομών
σχετικά με την διάδοση του ρόλου και της λειτουργίας τους, είτε την μη
διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας από τις Δομές για την ενημέρωση και
την ευαισθητοποίηση του κοινού. Σημαντικός επίσης ανασταλτικός
παράγοντας σε κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές, υπήρξε η αδυναμία
πρόσβασης ωφελούμενων μικρών νησιών και απομακρυσμένων περιοχών
στα κεντρικά σημεία που βρίσκονται τα Κέντρα Κοινότητας. Στις
περιπτώσεις όπου οι δομές καταγράφηκε ότι λειτουργούν με
οικονομικότερους όρους από τους προκαθορισμένους, οι αποκλίσεις
οφείλονται στην μεγάλη προσέλκυση του πληθυσμού στις δομές αυτές, ένα
στοιχείο που δεν μπορούσε να προβλεφθεί με ακρίβεια κατά τον σχεδιασμό
των Δομών. Κρίνεται σκόπιμο προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της
αποδοτικότητας των Δομών αυτών, να καλυφθούν έως το τέλος της
προγραμματικής περιόδου όλες οι ανάγκες που υπάρχουν σχετικά με τη
στελέχωσή τους, έτσι ώστε να γίνει καλύτερος καταμερισμός εργασιών
μεταξύ των στελεχών, να υπάρξει αποφόρτιση από τον μεγάλο φόρτο
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εργασιών που προκύπτει από τον υψηλό αριθμό αιτημάτων για προνοιακά
επιδόματα και να υπάρξει χρόνος για την διοργάνωση δράσεων
δημοσιότητας αλλά και επισκέψεων των στελεχών στα μικρότερα νησιά,
προκειμένου να διαδοθεί η λειτουργία και ο ρόλος τους. Επιπλέον, θα ήταν
χρήσιμο στις περιπτώσεις Δομών όπου ο αριθμός των ωφελούμενων που
εξυπηρετούν είναι αρκετά υψηλός να ενισχυθούν οι δομές αυτές με
επιπλέον διοικητικό προσωπικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
ωφελούμενων.
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων
αυτών όπως καταγράφηκε παραπάνω επηρεάζεται σε μία από της
περιπτώσεις, τόσο από την έλλειψη ενός βασικού στελέχους, αλλά και από
τις αποκλίσεις που παρουσιάζει ο σωρευτικός αριθμός ωφελούμενων των
δομών σε σχέση με τον αρχικό στόχο. Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη
στελεχών, είναι σημαντικό να καλυφθούν άμεσα οι οποίες ελλείψεις
υπάρχουν όσον αφορά τις ειδικότητες, έτσι ώστε η λειτουργία τους να
είναι αποδοτικότερη έως τη λήξη της τρέχουσας Προγραμματικής
Περιόδου. Σχετικά με τις αποκλίσεις που παρουσιάζει ο σωρευτικός αριθμός
ωφελούμενων από τον προγραμματικό στόχο, είναι σημαντικό να ληφθούν
πολύ σοβαρά υπόψη οι παράγοντες στους οποίους οφείλονται αυτές οι
αποκλίσεις, όπως αυτοί αναφέρθηκαν παραπάνω, κατά τον σχεδιασμό
αντίστοιχων Δράσεων για την επόμενη προγραμματική περίοδο.
ΚΗΦΗ: Στην περίπτωση των ΚΗΦΗ, τα οποία στην πλειοψηφία τους
λειτουργούν αποδοτικά, αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη ωριμότητα της εν
λόγω Περιφέρειας όσον αφορά τις Δομές αυτές, μια ωριμότητα που
προέρχεται από την Προηγούμενη προγραμματική περίοδο και
αποτυπώνεται και στα υψηλά ποσοστά απορρόφησης που σημειώνουν οι
δομές αυτές. Ενδεχομένως η ωριμότητα αυτή να ήταν χρήσιμο να
αξιοποιηθεί στην νέα Προγραμματική περίοδο και από άλλους Δήμους της
Περιφέρειας για την δημιουργία ΚΗΦΗ και σε άλλα νησιά ανάλογα με τις
ανάγκες που υπάρχουν.
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6 Αξιολόγηση
της
προστιθέμενης
αξιολογούμενων παρεμβάσεων

αξίας

των

6.1 Εκτίμηση των αλλαγών που επέφεραν οι αξιολογούμενες
παρεμβάσεις στις ομάδες στόχο στις οποίες απευθύνονται
Στο πλαίσιο του κεφαλαίο απαντώνται μεταξύ άλλων τα κάτωθι πρόσθετα
αξιολογικά ερωτήματα:
1. Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι Κοινωνικές Δομές στην πληροφόρηση των
ωφελούμενων σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής
ένταξης;
2. Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η διασύνδεση με τους φορείς που παρέχουν
υπηρεσίες απασχόλησης, και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες;
3. Σε ποιο βαθμό τα Κέντρα Κοινότητας συνέβαλαν να αναζητήσουν
απασχόληση άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων;
4. Σε ποιο βαθμό συνέβαλλαν τα Κέντρα Κοινότητας στην εξασφάλιση θέσεων
απασχόλησης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες;
5. Σε ποιο βαθμό εκτιμάται ότι αναβαθμίστηκε η ζωή των ωφελούμενων και
των οικογενειών τους από την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών;
6. Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι Κοινωνικές Δομές στην πληροφόρηση των
ωφελούμενων σχετικά με τα μέτρα προστασίας από την πανδημία (covid19);

Κέντρα Κοινότητας
Τα Κέντρα Κοινότητας σχεδιάστηκαν με κύρια αποστολή να παρέχουν σε τοπικό
επίπεδο σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού υπηρεσίες σχετικές με πολιτικές
κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης. Φιλοδοξία αποτελούσε να λειτουργήσουν
ως η «καρδιά» του Περιφερειακού Συστήματος Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από ένα
πλέγμα καινοτόμων παρεμβάσεων οι οποίες απλώνονται σε τρείς Πυλώνες.
Από τη, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2019, λειτουργία τους κατάφεραν να
ενεργοποιήσουν μέρος των υπηρεσιών τους και να απευθυνθούν σε ειδικές
κατηγορίες πληθυσμού όπως άτομα στο κατώφλι της φτώχειας, άτομα που
κινδυνεύουν από φτώχεια, ΡΟΜΑ, μετανάστες κ.ο.κ, κυρίως για την παροχή
επιδομάτων ή/και προώθησης των ατόμων στον κατάλληλο φορέα πρόνοιας.
Είτε ενεργοποιήθηκε το σύνολο των υπηρεσιών τους είτε μέρος τους, δεν αγνοείται
το γεγονός ότι τα Κ.Κ παρείχαν, μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού τους,
υπηρεσίες, στις ευάλωτες ομάδες, ακόμη στους τρεις δήμους που δεν υπήρχαν
μέχρι πρόσφατα κοινωνικές υπηρεσίες (Δήμοι Θήρας, Κέας, Καρπάθου),
«κατεβάζοντας» την κοινωνική πολιτική στην τοπική κλίμακα. Το γεγονός αυτό
επέφερε αλλαγή στην ζωή των δημοτών καθώς η απρόσωπη κοινωνική κρατική
πολιτική απέκτησε πρόσωπο (στέλεχος εξειδικευμένο Κ.Κ. σε κεντρική δομή ή στο
παράρτημα) και παρουσία τοπική (υπαρκτό Κ.Κ. σε κεντρικό σημείο του δήμου).
Και αυτή η αλλαγή, κατά τη γνώμη του αξιολογητή, είναι η μεγαλύτερη
προστιθέμενη αξία των Κ.Κ. στους τοπικούς πληθυσμούς, ανεξάρτητα από το
γεγονός ότι θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για τη βελτιστοποίηση των
υπηρεσιών τους.
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Όσον αφορά τους Κάτοικους των μικρών νησιών και απομακρυσμένων περιοχών,
το πρόβλημα της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες των κοινωνικών δομών,
αντιμετωπίστηκε, κυρίως, με τη μετακίνηση των κοινωνικών λειτουργών σε
περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης του ωφελούμενου. Επίσης,
σημειώθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν ανταποκριτές ανά δημοτική
ενότητα, με αρμοδιότητα συλλογής δικαιολογητικών. Η λογική των «αντενών –
παραρτημάτων» φαίνεται ότι ενεργοποιήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις νησιών,
σημείο που λειτουργεί ως προστιθέμενη αξία της λειτουργίας των Κ.Κ και, που ως
εμπειρία θα πρέπει να εφαρμοστεί, συστηματικά, και στην επόμενη προγραμματική
περίοδο.
Στην ερώτηση αν σημειώνονται αλλαγές από την παροχή συγκεκριμένων
υπηρεσιών θυμίζουμε ότι, δεν αναδεικνύεται η σχέση αφενός ανάμεσα στους
όρους της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των επωφελούμενων σε σχέση με τις
προοπτικές απασχόλησης ή στην πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες φροντίδας και
αφετέρου στην επαφή με τα Κέντρα Κοινότητας. Εκτιμάται ότι αυτό δεν μπορεί να
αποτιμηθεί επαρκώς στην παρούσα φάση, καθώς η βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ωφελούμενων σε μακροπρόθεσμό πλαίσιο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
από την καταβολή ενός μηνιαίου επιδόματος ή με τη διασύνδεσή τους με κάποια
άλλα κοινωνική δομή (όπως κοινωνικό παντοπωλείο, σίτιση). Τέτοιες αλλαγές
επέρχονται μέσα από εξατομικευμένες παρεμβάσεις συμβουλευτικής που
ακολουθούνται από προώθηση των ωφελούμενων σε φορείς για την αναβάθμιση
των προσόντων και δεξιοτήτων τους και συνακόλουθα στην τοπική αγορά
εργασίας. Είδαμε, το σκέλος της προώθησης στην απασχόλησης στον Πυλώνα Β.
όσο και οι υπηρεσίες του Πυλώνα Γ. δεν ενεργοποιήθηκαν για διάφορους λόγους
(περισσότερη ζήτηση σε σχέση με την φέρουσα ικανότητα των δομών, μη
λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος κατά το σκέλος της διασύνδεσης
φορέων κ.α) και ως εκ τούτου αυτό το σκέλος των στοχευμένων παρεμβάσεων
«ολοκληρωμένου» χαρακτήρα δεν παρήχθησαν.
Την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων (μέσα Μαρτίου έως μέσα
Μαΐου 2020) για την αντιμετώπιση της πανδημίας φάνηκε, κυρίως από τα
δεδομένα της έρευνας με ερωτηματολόγιο στους ωφελούμενους, ότι οι υπηρεσίες
που ζητούνταν ικανοποιούνταν σε έναν βαθμό. Πράγματι, από όσους δήλωσαν ότι,
την περίοδο εκείνη, ζήτησαν εξυπηρέτηση από τις δομές, οι μισοί δεν
ικανοποιήθηκαν.
Σε μια γενική αποτίμηση, όμως, σημειώνεται, ότι τα Κ.Κ. ήταν / είναι μια
καινοτομική παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο προσφέροντας δημόσιες πολιτικές /
παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κατάσταση
φτώχειας ή κινδυνεύουν από φτώχεια.

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Συσσίτιο και Κοινωνικά Φαρμακεία)
Συσσίτιο
Το Συσσίτιο αποτελεί μια δομή άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας μέσω της
καθημερινής παροχής μερίδων φαγητού στους δικαιούχους που συνήθως είναι
άπορα άτομα ή άτομα που βρίσκονται, με εισοδηματικά κριτήρια, κάτω από το
κατώφλι της φτώχειας. Μέσω των παροχών του συσσιτίου οι ωφελούμενοι
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κάλυψαν ικανοποιητικά τις ανάγκες τους, ακόμη και την περίοδο των
περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας (μέσα Μαρτίου έως τα
μέσα Μαΐου 2020), για το καθημερινό φαγητό γεγονός που τους βοήθησε να
ανταπεξέλθουν καλύτερα στις καθημερινές δυσκολίες. Έχοντας, υπόψη και το
γεγονός ότι τα άτομα που λαμβάνουν φαγητό από το Συσσίτιο, δεν έχουν
απευθυνθεί σε παρόμοιες παρεμβάσεις φορέων όπως η Εκκλησία ή άλλοι φορείς,
γίνεται περισσότερη αντιληπτή η προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών αυτής της
δομής κατά το σκέλος της βελτίωσης της ζωής των ωφελούμενων.

Κοινωνικά Φαρμακεία
Κοινωνικά φαρμακεία λειτουργούσαν ακόμη πριν τη δημοσιονομική κρίση από
ΜΚΟ που παρείχαν φροντίδα σε μετανάστες, πρόσφυγες και άστεγους. Σήμερα, τα
κοινωνικά φαρμακεία ως δομές εντάχθηκαν στη δράση για το εθνικό δίκτυο
άμεσης κοινωνικής παρέμβασης παρέχοντας δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό
και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε άστεγους, άνεργους και ευρισκόμενους σε
οικονομική αδυναμία. Μέσω των υπηρεσιών τους κάλυψαν ανάγκες σε φάρμακα
και βοήθησαν τα άτομα να αισθάνονται ασφάλεια για την αντιμετώπιση ενός
χρόνιου προβλήματος υγείας καθώς και ενός έκτακτου προβλήματος υγείας. Με
αυτήν την έννοια, για τους πληθυσμούς που εξυπηρέτησαν, συνέβαλλαν
προσθετικά στην περιφερειακή πολιτική για την κοινωνική ένταξη. Ομοίως, το
κοινωνικό φαρμακείο κατά την περίοδο κατά την οποία είχαν εφαρμοστεί
περιοριστικά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19, (μέσα
Μαρτίου έως μέσα Μαΐου 2020) ικανοποίησε τις ανάγκες των ωφελούμενων σε
μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής όπως μάσκες, αντισηπτικά και γάντια, σε
πολύ μεγάλο βαθμό.

ΚΗΦΗ
Τα ΚΗΦΗ ως κοινωνικές δομές λειτουργούν από την προηγούμενη προγραμματική
περίοδο. Είναι πάροχοι υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας και δημιουργικής
απασχόλησης για τα άτομα της τρίτης ηλικίας με ένα διττό σκοπό. Την
εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων με προτεραιότητα εκείνων που δεν μπορούν αν
αυτοεξυπηρετηθούν και την «απελευθέρωση» των φροντιστών των ατόμων
αυτών ώστε να μπορούν να εισέλθουν, εφόσον το επιθυμούν, στην αγορά
εργασίας. Οι υπηρεσίες που παρείχαν τα ΚΗΦΗ, έως και τα τέλη του 2019, στους
πληθυσμούς που εξυπηρέτησαν, επέφεραν δυο βασικές αλλαγές. Η πρώτη
σχετίζεται με τη βελτίωση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων και των
οικογενειών τους. Η δεύτερη αφορά στη βελτίωση της ψυχολογίας των
ηλικιωμένων μέσω της επαφής με φίλους (στο πλαίσιο της δομής) ή μέσω των
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η
υψηλή ικανοποίηση των ωφελούμενων για τις υπηρεσίες των ΚΗΦΗ που
προσφέρονται.
Τέλος, να σημειωθεί ότι δεν επήλθε σημαντική αλλαγή σε όλους τους δικαστικούς
συμπαραστάτες καθώς από ότι φαίνεται βελτιώθηκε η εργασιακή κατάσταση μόνο
του μισού πληθυσμού εξ αυτών. Από την άλλη, το στοιχείο αυτό δίδει
προστιθέμενη αξία από την λειτουργία των δομών ακόμα και αν φορά στον μισό
πληθυσμό των έμμεσα επωφελούμενων των ΚΗΦΗ.
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ΚΔΗΦ
Τα ΚΔΗΦ ως κοινωνικές δομές λειτουργούν από την προηγούμενη προγραμματική
περίοδο. Αποτελούν πάροχοι υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας και δημιουργικής
απασχόλησης ατόμων ΑΜΕΑ έχοντας ως σκοπό την εξυπηρέτηση των
ωφελούμενων μέσα από υπηρεσίες διατροφής, ειδικής αγωγής, άσκησης,
δημιουργικής ενασχόλησης, εργοθεραπειών κλπ έως και την «απελευθέρωση» των
φροντιστών των ατόμων αυτών ώστε να μπορούν να εισέλθουν, εφόσον το
επιθυμούν, στην αγορά εργασίας.
Οι δομές αυτές επέφεραν αλλαγές καθώς οι ωφελούμενοι, εξαιτίας των
παρεμβάσεών τους, έχουν καλύτερη υγεία, εξυπηρετούνται καλύτερα, έχουν
καλύτερη επαφή και συνεργασία με την οικογένεια και βλέπουν πιο συχνά φίλους,
γνωστούς και συγγενείς. Σε γενικές γραμμές, οι υπηρεσίες των ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ωφελούμενων καθώς σχεδιάζονται, μέσω της
εξατομικευμένης παρέμβασής, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε
ωφελούμενου.
Αλλαγές δεν επήλθαν στους δικαστικούς συμπαραστάτες καθώς από ότι φαίνεται
δεν βελτιώθηκε η εργασιακή τους κατάσταση εξαιτίας της απελευθέρωσής τους
από τη φροντίδα του ατόμου που έχουν την ευθύνη.

6.2 Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της δικτύωσης και της
συνεργασίας μεταξύ των Δομών
Κέντρα Κοινότητας
Η συνεργασία και η δικτύωση μεταξύ των Κ.Κ. και άλλων κοινωνικών φορέων είναι
απαραίτητη προκειμένου να εκπληρωθεί ο βασικός σκοπός της δημιουργίας και
λειτουργίας των Κ.Κ., δηλαδή, η πληροφόρηση και η παραπομπή των πολιτών
σχετικά με προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
Τα Κ.Κ. της περιφέρειας ανέπτυξαν συνεργασίες με τις περισσότερες κατηγορίες
κοινωνικών δομών, με μεγαλύτερη ένταση τις υπηρεσίες μονάδων υγείας, τις
δομές βασικών αγαθών και τις υπηρεσίες φροντίδας και δημιουργικής
απασχόλησης.
Μικρότερη συνεργασία αποτυπώνεται με τις δομές στήριξης γυναικών / θυμάτων
διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και με τις δομές στέγασης εύρημα που
ερμηνεύεται λογικά καθώς μόλις το 2% και το 0,2% των ατόμων που προσέγγισαν
τα Κ.Κ. (στοιχεία ΗΔΙΚΑ) ήταν άστεγοι ή θύματα βίας (γενικά όχι γυναίκες).
Αποτιμώντας το επίπεδο εργασίας σε θέματα απασχόλησης μεγαλύτερη
συνεργασία αναπτύσσεται με τις Κοινωνικές δομές και τον ΟΑΕΔ. Έπονται τα
Επιμελητήρια, το Γραφείο Ανέργων του Δήμου και τέλος οι Ενώσεις και
Ομοσπονδίες Εργαζομένων. Προστιθέμενης αξίας πρακτικές συνεργασίας (Ρόδος

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

Σελίδα | 170

και Κύθνος) αναπτύχθηκαν στην τοπική αγορά εργασίας με μέτρα διασύνδεσης
μεταξύ των Δομών και των ξενοδοχειακών μονάδων ενώ αξιοσημείωτη είναι και η
πιλοτική υλοποίηση του Πυλώνα Γ στην περίπτωση του Κ.Κ. Ρόδου.
Επίσης, αναπτύχθηκε συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς των ΑΜΕΑ και τους
φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων αλλά και αγαστή συνεργασία σε γενικές
γραμμές αναπτύχθηκε με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (για τις περιπτώσεις
που λειτουργεί η Κοινωνική Υπηρεσία) κατά το σκέλος α. της ανταπόκρισης για τη
διεκπεραίωση υποθέσεων των Κέντρων Κοινότητας, β. της οργάνωσης,
αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων, γ. της διανομής και παροχής υλικών, δ.
της συνεργασίας με το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Ωστόσο, σημειώθηκαν
περιπτώσεις που η κοινωνική υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε με έναν γόνιμο τρόπο
στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της λειτουργίας των Κ.Κ.
Στην περίπτωση των μικρών νησιών η απουσία άλλων φορέων που
δραστηριοποιούνται προς την ίδια κατεύθυνση με εκείνη των Κ.Κ., διευκολύνει τη
δραστηριοποίηση των Κέντρων Κοινότητας στο σκέλος της εφαρμογής της
περιφερειακής πολιτικής για την κοινωνική ένταξη. Προαπαιτούμενο, αποτελεί
βεβαίως, η ύπαρξη πρακτικών άρσης της απομόνωσης και του αποκλεισμού μιας
νησιωτικής περιοχής τόσο τοπικά, όσο και περιφερειακά όπως η λειτουργία
τοπικών παραρτημάτων των Κ.Κ. ως αντενών στα μικρά νησιά ή η χρήση
ψηφιοποιημένων διαδικασιών.
Τέλος, η ενεργοποίηση και αξιοποίηση δικτύων εθελοντισμού από τα μισά Κ.Κ.,
ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποτέλεσε ένα προαπαιτούμενο καλής
πρακτικής με προστιθέμενη αξία για την αξιοποίησή της, στην επόμενη
προγραμματική περίοδο, κατά το σκέλος της ενδυνάμωσης του κοινωνικού
κεφαλαίου των τοπικών κοινωνιών, δηλαδή των δικτύων και των νορμών που
διευκολύνουν τον συντονισμό και τη συνεργασία για το κοινό όφελος.

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Συσσίτιο και Κοινωνικά Φαρμακεία)
Συσσίτιο
Τα συσσίτια παρέχουν γεύματα σε ασθενείς οικονομικά δικαιούχους, τα οποία τα
προετοιμάζουν με υλικά που προμηθεύονται από άλλους φορείς, επιχειρήσεις,
συλλόγους στη λογική των «κοινωνικών συμπράξεων» με σκοπό την άμεση
αντιμετώπιση της φτώχειας. Είναι επομένως πολύ σημαντική η ενεργοποίηση
συνεργασιών στον τομέα της συλλογής φρέσκων προϊόντων για την παρασκευή
των γευμάτων. Το συσσίτιο της ΠΝΑ ανέπτυξε συνεργασίες με τους περισσότερους
φορείς που προβλέπονταν στο Σχέδιο Δικτύωσής της δομής, αλλά αξίζει να
σημειωθούν οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό,
όπως και, το Σύστημα Προσκόπων – Αεροπροσκόπων Ρόδου.

Κοινωνικά Φαρμακεία
Τα κοινωνικά φαρμακεία παρέχουν δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και
παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζουν μέσω συνεργασιών με
φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακευτικούς συλλόγους, συλλογικούς φορείς και πολίτες
με τελικούς αποδέκτες/ωφελούμενες άστεγους, άνεργους και ευρισκόμενους σε
οικονομική αδυναμία. Οι δικτυώσεις και η συνεργασία αποτελούν προαπαιτούμενο
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για την υλοποίηση της αποστολής τους. Στην περίπτωση των κοινωνικών
φαρμακείων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υλοποιήθηκαν δράσεις συνεργασίας
με φορείς όπως η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Άλλη Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών, Επιχειρήσεις και συλλογικοί φορείς επιχειρηματικότητας, οι
Σύλλογοι/οργανώσεις πολιτών, τα Σχολεία κ.α.
ΚΗΦΗ
Η συνεργασία των ΚΗΦΗ με τους τοπικούς φορείς είναι σημαντική για την
υποβοήθηση του έργου τους κυρίως κατά το σκέλος της αναβάθμισης της
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, στο πλαίσιο του εφικτού, με προγράμματα
ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Με την έννοια αυτή κάθε
ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ των ΚΗΦΗ και άλλων φορέων αποτελεί μεγάλη
προστιθέμενη αξία για τη λειτουργία της κοινωνικής πολιτικής τοπικά.
Πράγματι, η πλειοψηφία των δομών υλοποίησαν δράσεις συνεργασίας με τις
περισσότερες δομές και φορείς που προβλεπόταν στο σχέδιο συνεργασίας.
Μικρότερη συνεργασία αναπτύχθηκε με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και τις
Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Υψηλότερη συνεργασία σημειώνεται με τα
ΚΑΠΗ. Έπονται, οι συνεργασίες με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, τα άλλα
ΚΗΦΗ, άλλες δομές κοινωνική πρόνοιας, πνευματικά κέντρα, νοσοκομεία, ΤΟΜΥ
και κέντρα ψυχικής υγείας.
ΚΔΗΦ
Οι τοπικές συνεργασίες είναι σημαντικές για την καλύτερη προσέγγιση των
ομάδων στόχων και την εξατομικευμένη εξυπηρέτησή τους. Όσο μεγαλύτερη είναι
η ένταση συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ των τοπικών δρώντων στο τομέα
της κοινωνικής πολιτικής τόσο αποτελεσματικότερη είναι η άρση εμποδίων της
κοινωνικής ενσωμάτωσης και ενεργοποίησης των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού. Με την έννοια αυτή κάθε ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ των ΚΔΗΦ και
άλλων φορέων αποτελεί μεγάλη προστιθέμενη αξία για τη λειτουργία της
κοινωνικής πολιτικής τοπικά.
Αναπτύχθηκαν, λοιπόν, συνεργασίες με πολλούς από τους φορείς που προέβλεπε
το σχέδιο δικτύωσης εκτός από το Κέντρο Κοινότητας και τα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας. Ουσιαστικότερη συνέργεια, καταγράφηκε με το ΚΔΑΠμεΑ στην περιοχή
της Ρόδου, της Δωδεκανήσου και της Ελλάδος, Πολιτιστικούς, αθλητικούς και
λαογραφικούς συλλόγους όπως και με τους εκκλησιαστικούς φορείς. Επίσης,
αναπτύχθηκαν συνέργειες με επιχειρηματίες της περιοχής όσων αφορά στην
ιατρική περίθαλψη, τη σίτιση και την κοινωνικοποίηση των ωφελούμενων.

6.3 Συνολική αποτίμηση της προστιθέμενης αξίας των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην υφιστάμενη Εθνική
Κοινωνική Πολιτική
Κέντρα Κοινότητας
Τα Κ.Κ. παρά το γεγονός ότι δεν παρείχαν το σύνολο των υπηρεσιών τους καθώς
δεν ενεργοποιήθηκαν ισόποσα και οι τρεις πυλώνες δημιουργούν τις προϋποθέσεις
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για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος προώθησης της εθνικής
κοινωνικής πολιτικής, το οποίο θα επικουρεί τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων,
έχοντας την πρώτη επαφή με των ωφελούμενο και, θα διασυνδέει τους δημότες με
τις απαραίτητες για αυτούς δομές και υπηρεσίες άλλων φορέων.
Οι αλλαγές που επέφεραν τα Κ.Κ. τοπικά στους πολίτες συνδέονται με το
«στήσιμο» αυτού του μηχανισμού διάχυσης και προώθησης των δημόσιων
παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που
η νησιωτική απομόνωση, η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες λόγω της
νησιωτικότητας, τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, τα οποία συντελούν στην
αύξηση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, έχουν ως
αποτέλεσμα την μη κινητοποίηση των νησιωτών για την προσέγγιση των ούτως ή
άλλως λιγοστών υπηρεσιών των κοινωνικών δομών που υπάρχουν στην
Περιφέρεια.
Η συνεργασία που αναπτύχθηκε μέσω των τοπικών δικτύων για την εκπλήρωση
του σκοπού των Κ.Κ, δηλαδή, την προώθηση και τη βοήθεια στην εφαρμογή της
εθνικής / περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής, παρά το γεγονός ότι δεν
αναπτύχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις φορέων, με την ίδια ποιότητα και ένταση,
δημιούργησε ένα προαπαιτούμενο συνέργειας με κοινές προσδοκίες. Το γεγονός
αυτό, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που δεν έχει αναπτυγμένα τα τοπικά δίκτυα
συνεργασίας, λειτουργεί ως στοιχείο προστιθέμενης αξίας το οποίο θα πρέπει στην
επόμενη προγραμματική περίοδο να διευρυνθεί και εμβαθυνθεί.
Ομοίως και το Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο δεν έχει λειτουργήσει μέχρι
σήμερα σύμφωνα με τον προγραμματικό του σχεδιασμό, αφού αναπτύσσονται
λειτουργικά του μέρη ακόμη ή έχει λειτουργήσει με πολλά προβλήματα, αποτελεί
ένα σημαντικό στοιχείο προστιθέμενης αξίας για την Εθνική Κοινωνική Πολιτική
καθώς (θα) εξασφαλίζει στους τοπικούς δρώντες τη χρήση ενός κοινού
συστήματος για την παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για την
εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής, ξεκινώντας από την καταχώρηση των
χαρακτηριστικών των ωφελούμενων. Βεβαίως, η εξέλιξή του ή η ανάπτυξή του
επιβάλλεται να επιταχυνθεί ως εργασία / διαδικασία, σύμφωνα πάντα με την
αξιολόγηση της μέχρι σήμερα «πιλοτικής» λειτουργίας (τη μερική χρήση του
δηλαδή από τα Κέντρα Κοινότητας).
Συνακόλουθα, η χρήση αυτού του συστήματος για την επεξεργασία των ειδικών
χαρακτηριστικών των ωφελούμενων (συσχετίσεις μεταξύ των κοινωνικών τους
χαρακτηριστικών με τις υπηρεσίες που λαμβάνουν κοκ) θα μεταβάλει ένα σύστημα
παρακολούθησης, ή/και διασύνδεσης φορέων εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η
παράμετρος, σε εργαλείο αποτίμησης της κοινωνικής πολιτικής έως και
σχεδιασμού στοχευμένων τοπικών κοινωνικών παρεμβάσεων.
Σημείο που δεν λειτούργησε και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την επόμενη φάση
λειτουργίας των Κ.Κ. αποτελεί η διασύνδεση των ωφελούμενων με την τοπική
αγορά εργασίας. Εδώ, όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι η λειτουργία αυτή θα πρέπει
να συνδυάζεται πάντοτε με τις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, καθώς αυτές είναι
υπεύθυνες για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση μέσα από διάφορες
παρεμβάσεις που σχεδιάζονται εθνικά ή περιφερειακά.
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Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών – Συσσίτιο και Κοινωνικά Φαρμακεία
Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι ανάγκες του πληθυσμού για δράσεις
παροχής βασικών αγαθών όπως είναι το καθημερινό φαγητό, σε βαθμό που δομές
παροχής βασικών αγαθών ως Πράξεις εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και λειτουργούν
παράλληλα με εκείνες άλλων φορέων όπως για παράδειγμα την Εκκλησία. Τόσο το
Συσσίτιο όσο και τα Κοινωνικά Φαρμακεία αποτελούν βασικά εργαλεία για την
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, εξυπηρετώντας τους δικαιούχους τους είτε
μέσω της παροχής αγαθών και μερίδων φαγητού είτε μέσω της παροχής
φαρμάκων και παρα- φαρμακευτικών προϊόντων συμβάλλουν προσθετικά στην
Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη.

ΚΗΦΗ
Τα ΚΗΦΗ, ως ανοικτές ημερήσιες Κοινωνικές Δομές, εξυπηρετούν κατά
προτεραιότητα άτομα της τρίτης ηλικίας, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν
απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.), των οποίων το περιβάλλον που τα
φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα, ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα,
που έχει αναλάβει. Εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων αλλά και
των άλλων μελών της οικογένειας, διατηρώντας τη συνοχή της οικογένειας.
Ακόμα, συμβάλλουν στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των
μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος. Πράγματι, η διατήρηση μιας
φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και
συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών
και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των
φροντιστών των ηλικιωμένων ατόμων στην εργασία έχουν ως άμεση σωρευτική
θετική συνέπεια στην Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού
Αποκλεισμού.

ΚΔΗΦ
Τα ΚΔΗΦ παρέχουν εξειδικευμένες, εκπαιδευτικές και ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες
στους ωφελούμενους, όπως, και υπηρεσίες επικοινωνίας και δικτύωσης των
ωφελούμενων με τις τοπικές κοινωνίες και με άλλους φορείς, των οποίων οι
δράσεις ενισχύουν την ανεξαρτησία τους, την ένταξή τους και τη συμμετοχή τους
στην κοινωνική ζωή (μέσω των προγραμμάτων πολιτισμού και ψυχαγωγίας εκτός
δομών). Με αυτήν την έννοια συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη της Εθνικής
Κοινωνικής Πολιτικής αφού μέσω των υπηρεσιών τους αμβλύνονται οι διακρίσεις
με τη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή.

6.4 Συνθετική παρουσίαση αποτελεσμάτων / συμπερασμάτων ανά
Κατηγορία Δομής
Σε συνέχεια των προηγούμενων υποενοτήτων, στην παρούσα ενότητα γίνεται μια
σύνθεση των συμπερασμάτων των προηγούμενων ενοτήτων σχετικά με την
προστιθέμενη αξία του Δομών του Κοινωνικού Δικτύου της Περιφέρειας Νοτίου
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Αιγαίου. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν ανά κατηγορία Δομής περιγράφονται
παρακάτω:
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Κέντρα Κοινότητας: Οι εν λόγω δομές αποτέλεσαν νέες παρεμβάσεις για
την Περιφέρεια, δίδοντας προστιθέμενη αξία ακόμα και σε Δήμους που δεν
υπήρχε πρότερη εμπειρία λόγω απουσίας ή υποστελέχωσης της Κοινωνικής
Υπηρεσίας. Η παρουσία των δομών αυτών στην περιφέρεια έδωσε τη
δυνατότητα στους πολίτες που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες να
καλύψουν μέρος των αναγκών τους και να ικανοποιήσουν αιτήματα
κυρίως για επιδόματα και αγαθά όπως τρόφιμα, φάρμακα και στέγαση. Οι
δομές αυτές, παρά το γεγονός ότι δεν ενεργοποίησαν όλους τους Πυλώνες
Υπηρεσιών τους ή καταγράφηκαν δυσλειτουργίες στη λειτουργίας τους,
όπως η αναποτελεσματική λειτουργία του Ενιαίου Πληροφοριακού
Συστήματος, αποτέλεσαν σημείο συνάντησης των ευάλωτων ομάδων της
περιφέρειας, ενώ ενίσχυσαν το Κοινωνικό προφίλ της, αφού αποτέλεσαν
βασική πηγή πληροφόρησης των ομάδων αυτών αλλά και παραπομπής σε
άλλους τοπικούς φορείς ή υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών τους.
Τέλος, σημειώνεται ότι οι Δομές αυτές ως «Κοινωνικοί Πυρήνες» κατάφεραν
να δικτυωθούν και να διασυνδεθούν τόσο με άλλες δομές ή φορείς που
λειτουργούν στην Περιφέρεια αλλά και να εξυπηρετήσουν κατοίκους των
«απομονωμένων» νησιών. Η Δημιουργία ενός τύπου Δομής, όπως το Κ.Κ.
και μάλιστα χωροθετημένης με όρους προσπελασιμότητας εξαιτίας της
πολυνησιωτικότητας του Νοτίου Αιγαίου (τριπλή νησιωτικότητα)
αποτέλεσε παράγοντα θετικό για την αποτελεσματικότητα (ποσοτική και
ποιοτική) της λειτουργίας τους στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως ενός
τοπικού σημείου αναφοράς -και πρώτης επαφής- για την υποδοχή,
εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα
και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.103
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών – Δομή Συσσίτιου και Κοινωνικά
Φαρμακεία: Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών αποτελούν βασικά
εργαλεία για την άμεση καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας και ως εκ
τούτου η προστιθέμενη αξία τους στην Εθνική Στρατηγική για την
Κοινωνική Ένταξη είναι υψηλής σημασίας. Η κατηγορία αυτών των δομών
λόγω της προστιθέμενης αξίας που προσδίδει στο Κοινωνικό Δίκτυο της
Περιφέρειας θα πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία
αντίστοιχων Δομών και σε άλλους Δήμους της Περιφέρειας,
αναπτύσσοντας περισσότερο το εργαλείο των κοινωνικών συμπράξεων
(φορείς ιδιωτικού - δημόσιου τομέα και του τρίτου τομέα) βάσει των
αναγκών που θα καταγραφούν και λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες
φτώχειας και στα μικρότερα νησιά της περιφέρειας.
o Συσσίτιο – Το Συσσίτιο με τη λειτουργία του κατάφερε να βελτιώσει
άμεσα τις συνθήκες καθημερινότητας των ωφελούμενων μέσω της
ικανοποίησης της βασικής τους ανάγκης για φρέσκο φαγητό. Η
κάλυψη της ανάγκης αυτής έδωσε το έναυσμα, ώστε τα άτομα που
επωφελούνται να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς σε σχέση με

Έρευνα Εστιασμένης Ομαδικής Συνέντευξης στο Στελέχη των Κ.Κ. και των Παραρτημάτων
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την σίτιση τους και άρα ικανότεροι να ανταποκριθούν στις όποιες
δυσκολίες της καθημερινότητας τους.
o Κοινωνικά Φαρμακεία – Η σύνδεση των ωφελούμενων με μία δομή
όπως είναι τα κοινωνικά φαρμακεία τους δίνει τη δυνατότητα να
αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς σε θέματα υγείας έκτακτα ή
χρόνια.
ΚΗΦΗ: Οι Δομές αυτές που λειτουργούν στην Περιφέρεια από την
προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ενίσχυσαν και την τρέχουσα
περίοδο το Κοινωνικό προφίλ της Περιφέρειας, αφού βοήθησαν στη
βελτίωση της καθημερινότητας ομάδων πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι
και οι δικαστικοί τους συμπαραστάτες. Οι δομές λειτούργησαν ως ασπίδα
προστασίας και φροντίδας αλλά και ως ανοιχτοί χώροι φιλοξενίας για τους
μεν ηλικιωμένους, για τους δε δικαστικούς συμπαραστάτες τους έδωσαν τη
δυνατότητα να απελευθερωθούν από την φροντίδα των ηλικιωμένων και
να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά
ικανοποίησης των ωφελούμενων των Δομών αυτών βρίσκονται υψηλά
επίπεδα, ένα στοιχείο που όχι μόνο προσφέρει προστιθέμενη αξία στο
Κοινωνικό Δίκτυο της Περιφέρειας αλλά σε συνδυασμό με την ωριμότητα
που υπάρχει από πλευράς των δικαιούχων θα πρέπει να αποτελέσει
αφορμή για τη δημιουργία τέτοιου είδους Δομών και σε Δήμους που μέχρι
στιγμής απουσιάζουν και ενδεχομένως να υπάρχουν ανάγκες.
ΚΔΗΦ: Αξιοσημείωτη είναι και η προστιθέμενη αξία των Δομών αυτών, οι
οποίες συνέχισαν με επιτυχία τη λειτουργία τους από την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο. Οι δομές αυτές συνέβαλαν σημαντικά στην
επίτευξη της Εθνικής Κοινωνικής Πολιτικής αφού μέσω των υπηρεσιών τους
κατάφεραν να αμβλύνουν τις διακρίσεις με την συμμετοχή των ΑμεΑ στην
Κοινωνική ζωή. Τα ΚΔΗΦ με την λειτουργίας τους κατάφεραν να
βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης μιας ευάλωτης ομάδας πληθυσμού,
καθώς παρείχαν στην ομάδα αυτή ουσιαστική φροντίδα, εξυπηρέτηση και
καλύτερη επαφή με την Κοινωνία. Παράλληλα οι δομές αυτές έδωσαν την
ευκαιρία τους δικαστικούς συμπαραστάτες των ωφελούμενων τους να
απελευθερωθούν από την ευθύνη της φροντίδας και να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι και αυτή η κατηγορία δομών λόγω
της προστιθέμενης αξίας που προσδίδει τόσο στο Κοινωνικό Δίκτυο της
Περιφέρειας όσο και στην υφιστάμενη Εθνική και Κοινωνική Πολιτική, θα
πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα για την δημιουργία αντίστοιχων Δομών
και σε άλλους Δήμους της Περιφέρειας.
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7 Βασικά συμπεράσματα και προτάσεις για την βελτίωση
της
Αποτελεσματικότητας
&
Αποδοτικότητας
αντίστοιχων μελλοντικών παρεμβάσεων
Στην τελευταία ενότητα της παρούσας έκθεσης, ο Αξιολογητής παρουσιάζει τα
συμπεράσματα και τις προτάσεις του για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας
και της αποδοτικότητας αντίστοιχων μελλοντικών παρεμβάσεων, ανά κατηγορία
δομής.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Η φιλοσοφία, η δομή, η χωροταξική κατανομή όπως και οι υπηρεσίες των Κ.Κ.,
όπως σχεδιάστηκαν συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην επίτευξη της Εθνικής
Στρατηγικής και Περιφερειακής Πολιτικής για την Κοινωνική Ένταξη,
σημειώνοντας υψηλής έντασης συνέργεια. Αυτό τεκμηριώνεται, σύμφωνα με τον
προγραμματικό σχεδιασμό, καθώς υποστηρίζουν τους Δήμους, ως δομικό στοιχείο
του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
πολιτικών κοινωνικής ένταξης & κοινωνικής συνοχής, τόσο α) στην εφαρμογή
πολιτικών κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης του κοινωνικού
αποκλεισμού και, β) στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την
υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με κοινωνικά προγράμματα
και υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό
ή εθνικό επίπεδο με σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού
αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην
απασχόληση.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, αποτελούν σημαντικό μηχανισμό
άρσης των προβλημάτων λειτουργικών διασυνδέσεων μεταξύ των υπηρεσιών
κοινωνικού χαρακτήρα, τα οποία αναδύονται λόγω έλλειψης κουλτούρας
συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Όταν δε, τα Κ.Κ.
ενσωματώνουν και λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων που αποτελούν διακριτά
Παραρτήματα για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού (π.χ. Κέντρα Ρομά,
μετανάστες) συμβάλλουν πολύ σημαντικά και στις Στρατηγικές της Χώρας για α.
τους Ρομά και β. την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών.
Είναι αξιοσημείωτος ο κρίσιμος ρόλος που κλήθηκαν να υποστηρίξουν τα Κέντρα
Κοινότητας ως μηχανισμός άμβλυνσης των προβλημάτων που παρατηρούνται
στην περιφερειακή νησιωτική οικονομία του Νοτίου Αιγαίου και λειτουργούν ως
τροχοπέδη στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση όπως για παράδειγμα η
αδυναμία πρόσβασης στην έδρα των Κ.Κ. ή αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες
διαδικτύου και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός κάποιων ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού.
Τα Κ.Κ. με τις παρεμβάσεις τους, στο πλαίσιο του Πυλώνα Α. που ενεργοποιήθηκε,
αντιμετωπίζουν τη φτώχεια σε τοπικό επίπεδο καθώς παραπέμπουν και
συνδέουν τους ωφελούμενους με άλλους τοπικούς φορείς με αρμοδιότητα για την
καταβολή επιδομάτων και βασικών αγαθών ή/και την παροχή άλλης μορφής
υποστήριξης (π.χ. δομές κοινωνικές φροντίδας) κλπ.
Επίσης, αντιμετωπίζουν το έλλειμμα της πληροφόρησης καθώς αποτελούν
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πύλη για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας,
κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο και την υποστήριξή τους για να ενταχθούν σε αυτά.
Επιπροσθέτως, τα Κ.Κ. αντιμετωπίζουν τα αίτια του κοινωνικού αποκλεισμού
καθώς διασυνδέουν όλες τις ευάλωτες ομάδες της Περιφέρειας, όπως αρχικά είχε
σχεδιαστεί, όπως και τις Περιθωριοποιημένες Κοινότητες των Ρομά, τα Άτομα με
Αναπηρία, τους ηλικιωμένους, κ.ο.κ., με φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες
στα γεωγραφικά όρια της περιοχής παρέμβασής τους. Η ικανοποίηση της ανάγκης
αυτής πραγματοποιείται μέσω της ενεργοποίησης των υπηρεσιών του Πυλώνα 1
και 2 κατά το σκέλος της παραπομπής σε άλλες δομές και υπηρεσίες (όχι της
προώθησης στην απασχόληση).
Από την άλλη, τα Κ.Κ. δεν αντιμετωπίζουν την ανεργία σε τοπικό επίπεδο μέσω
της διασύνδεσης των πολιτών με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης,
αφού η υπηρεσία «διασύνδεση με φορείς απασχόλησης» δεν ενεργοποιήθηκε στο
πλαίσιο του Πυλώνα Β. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ενώ υπήρξε δεν
απέδωσε την ενεργοποίηση της υπηρεσίας των Κ.Κ. «Διασύνδεση με φορείς
απασχόλησης», παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των ατόμων που προσέγγισαν
τα Κ.Κ. ήταν μακροχρόνια άνεργοι.
Σημείο σύγκλισης όλων των ερευνών αποτελεί η διαπίστωση ότι οι ωφελούμενοι
ενδιαφέρονται για «κλασσικού» τύπου υπηρεσίες όπως για θέματα πληροφόρησης
ή/και παραπομπής σε προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης και
υποστήριξης της υποβολής αίτησης για το ΚΕΑ στο πλαίσιο του Πυλώνα Α.
«Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών» ο οποίος απορροφά και
τον περισσότερο χρόνο απασχόλησης των στελεχών των Κ.Κ.
Ο Πυλώνας Β. «Συνεργασία με τις Υπηρεσίες και τις Δομές», έχει μερικώς
ενεργοποιηθεί καθώς οι ωφελούμενοι αιτούνται κυρίως θέματα σχετικά με την
παραπομπή τους σε άλλες δομές και υπηρεσίες έως και την υποστήριξη της
ένταξής τους στα προγράμματα αυτά, αλλά λιγότερο για θέματα σχετικά με την
παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης ή για την εφαρμογή προγραμμάτων της
Γενικής Γραμματείας ΔΒΜ και Νέας Γενιάς.
Αναφορικά με τις υπηρεσίες του Πυλώνα Γ. «Παροχή Υπηρεσιών για τη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης»
προκύπτει ότι οι ωφελούμενοι (και κυρίως οι ΡΟΜΑ) προσέρχονται περισσότερο
για θέματα συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενημέρωσης για θέματα
νομικού χαρακτήρα και λιγότερο έως καθόλου για όλες τις άλλες κατηγορίες
υπηρεσιών. Είναι σα να μην έχει ενεργοποιηθεί ο Πυλώνας Γ. για τις περισσότερες
κατηγορίες υπηρεσιών γεγονός που καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι
υπηρεσίες αυτού του πυλώνα απορροφούν τον λιγότερο χρόνο εργασίας για τα
στελέχη των Κ.Κ.
Σημειώνονται καθυστερήσεις στην πρόοδο υλοποίησης του Οικονομικού
αντικειμένου στα Κέντρα Κοινότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην
γραφειοκρατία των προσλήψεων, ειδικά στις περιπτώσεις των Κέντρων
Κοινότητας όπου εξυπηρετούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού, οι απαιτούμενες
πρόσθετες προσλήψεις προσωπικού είναι χρονοβόρες. Σε μεμονωμένες
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περιπτώσεις όπου υπάρχουν αποχωρήσεις στελεχών οι διαδικασίες
αντικατάστασης και οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, λόγω του χρόνου και της
γραφειοκρατίας που απαιτούν, προκαλούν με τη σειρά τους καθυστέρηση των
προσλήψεων, των πληρωμών και της απορρόφησης του οικονομικού
αντικειμένου.
Από την άλλη, η αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών των Κ.Κ. στο πλαίσιο του
Πυλώνα Α, είχε ως αποτέλεσμα και την ικανοποιητική εικόνα στην επίτευξη της
στοχοθεσίας των δεικτών εκροής και αποτελέσματος. Έχοντας ως σημείο
αναφοράς τα στοιχεία του ΟΠΣ Εργόραμα, βλέπουμε ότι δείκτης 05502 «Αριθμός
υποστηριζόμενων δομών» έχει καλυφθεί καθώς δημιουργούνται τόσες δομές όσες
προβλέπονταν και ο 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων
δομών» σημειώνει πολύ υψηλά ποσοστά υλοποίησης και δύναται να καλυφθεί
ή/και υπερκαλυφθεί έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Αυτό συμβαίνει
λόγω της αναμενόμενα αυξημένης ζήτησης των υπηρεσιών των Κ.Κ. από τις
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, καθώς εμβαθύνεται η κοινωνική και οικονομική
κρίση ως απόρροια των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID 19, ειδικά στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία παρουσιάζει στασιμότητα στους δείκτες
ανάπτυξης, απασχόλησης και φτώχειας.
Ο δείκτης 05504, ικανοποιείται μόνο σε τρεις περιπτώσεις Κ.Κ. δηλαδή, Καρπάθου,
Πάρου, Κέας, αφού μόνο αυτές οι δομές ανέφεραν έστω και μία υπηρεσία που
παρείχαν ως διευρυμένη και στους τρείς Πυλώνες Υπηρεσιών. Τα υπόλοιπα Κ.Κ. ως
Πράξεις θα τροφοδοτήσουν την τιμή του δείκτη αυτού εφόσον έως το τέλος της
προγραμματικής περιόδου θα προσφέρουν υπηρεσίες «διευρυμένες» σε όλους τους
Πυλώνες υπηρεσιών.
Υπογραμμίζεται, όμως, ότι αν συνδυάσουμε τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ με αυτά του
ΟΠΣ κατά το σκέλος μέτρησης του δείκτη 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών», δεν σημειώνεται ταύτιση καθώς παρουσιάζονται
υψηλότερα νούμερα υλοποίησης σε αρκετά Κ.Κ. Εάν υπάρξει επικαιροποίηση των
τιμών του δείκτη λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των ωφελούμενων από το
ΗΔΙΚΑ η κάλυψη του 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων
δομών» στις περισσότερες περιπτώσεις Κ.Κ. (εκτός από το Κ.Κ. Σύρου και Λέρου)
είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Εκτιμάται ότι θα πρέπει να ελεγχθεί η ορθότητα
των τιμών που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν και επηρεάζουν
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των δομών έχουν ως ακολούθως:

την

 Το υψηλό διοικητικό φορτίο από την μία και η έλλειψη χρόνου για την
ανάπτυξη ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους από την άλλη
αποτέλεσαν σημαντικά προβλήματα στην αποτελεσματική λειτουργία των
δομών.
 Ελλείψεις εξοπλισμού γραφείου και επικοινωνιών όπως, και εξοπλισμού
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων εντοπίζεται σε ένα μεγάλο μέρος των δομών (7
στις 13 δομές
 Η μη παράλληλη ενεργοποίηση όλων των πυλώνων υπηρεσιών των Κ.Κ. και η
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κύρια χρήση των υπηρεσιών που υπάγονται στον Πυλώνα Α., δίδει μια
μονοδιάστατη εικόνα της λειτουργίας των Κ.Κ. στους πληθυσμούς. Δηλαδή τα
Κ.Κ. αντιμετωπίζονται κύρια ως πάροχοι επιδομάτων και όχι ως κέντρα
ανάδειξης, προώθησης και υλοποίησης της περιφερειακής στρατηγικής για την
κοινωνική ένταξη.
 Στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν προβλήματα συνεργασίας με την κοινωνική
υπηρεσία (δύο δομές) αυτό συνέβη γιατί οι δήμοι δεν ήταν προετοιμασμένοι για
την παρέμβαση των Κ.Κ, ενώ υπήρξαν φορές κατά τις οποίες υπήρχε άγνοια
σχετικά με τις κοινωνικές δράσεις και οι υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες δεν
διέθεταν το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό ώστε να εποπτεύει
ουσιαστικά τα Κ.Κ.
 Από την άλλη, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει οργανωμένη κοινωνική
υπηρεσία, το Κ.Κ. αναλαμβάνει πρόσθετες ευθύνες χωρίς την πρόσθετη
ενίσχυσή του με πόρους ώστε να ανταπεξέλθει στον διευρυμένου του ρόλο.
 Οι ενέργειες δημοσιότητας των Κ.Κ. δεν ίδιες για όλες τις δομές. Δεν φαίνεται να
υπάρχουν κοινές προδιαγραφές για τα κύρια μέσα που πρέπει να
χρησιμοποιούνται είτε γενικά (προώθηση μηνύματος στον γενικό πληθυσμό)
είτε ειδικά (προώθηση μηνύματος σε ειδικές ομάδες όπως ΡΟΜΑ, αιτούντες
άσυλο, αναγνωρισμένοι Πρόσφυγές, Ηλικιωμένοι κλπ).
 Η διαπίστωση, κατά την περίοδο εφαρμογής του περιορισμού των
μετακινήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19, της «ψηφιακής
ανισότητας στις ευάλωτες ομάδες», κρίνεται ως σημαντικό πρόβλημα καθώς ο
ψηφιακός αναλφαβητισμός μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά στην πρόσβαση
των ωφελούμενων στα Κ.Κ. Το εύρημα αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε
κάθε σχεδιασμό αναβάθμισης των υπηρεσιών των Κ.Κ.
 Οι εργαζόμενοι στα Κ.Κ. δεν παρακολούθησαν κάποιο σεμινάριο που θα τους
προετοίμαζε για ειδικά ζητήματα όπως τα επιδόματα, ο τρόπος χρήσης της
ΗΔΙΚΑ, η σύνδεση με απασχόληση, η ενεργοποίηση δικτύων εθελοντισμού, τους
μετανάστες, το ΚΕΑ/ΕΕΑ, τους ΡΟΜΑ.
 Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αποτυπώθηκε ότι η μη ύπαρξη κεντρικής
ενημέρωσης και οδηγιών για το χειρισμό του Πληροφοριακού Συστήματος
(ΗΔΙΚΑ) έχει ως αποτέλεσμα την αποσπασματική ή / και λανθασμένη χρήση του
καθώς και ότι ή μη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποστήριξη
της λειτουργίας, αλλά και της παροχής εργαλείων πληροφόρησης,
παρακολούθησης και προγραμματισμού των δράσεων των Κ.Κ. αποτελούν πολύ
σημαντικούς λόγους για την μη αποτελεσματική λειτουργία των δομών.
Επιπροσθέτως, το πληροφοριακό σύστημα μέχρι τα τέλη του 2019, δεν εξάγει
στατιστικά στοιχεία με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα στελέχη των Κ.Κ. με
επιπλέον φόρτο εργασίας για την τήρηση παράλληλων αρχείων excel με σκοπό
την παρακολούθηση της εξέλιξης των δεικτών του ΟΠΣ Εργόραμα ή της
δημιουργίας ξεχωριστών αναφορών για την παρουσίαση της εικόνας των
ωφελούμενων.
Παρά το γεγονός ότι τα Κ.Κ. δεν οπλίστηκαν όπως θα έπρεπε ώστε να
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ανταπεξέλθουν καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών τους
(περισσότερο προσωπικό σε ειδικότητες και αριθμό στελεχών, εκπαίδευση
στελεχών, λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος κ.α.) ωστόσο ο βαθμός
ικανοποίησης των ωφελούμενων βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μάλιστα
αποτυπώθηκε ότι κάλυψαν τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων υποβοηθώντας τις
κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων. Η ικανοποίηση αυτή παρατηρείται σε υπηρεσίες
όπως η πληροφόρηση και η υποστήριξη που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι σχετικά
με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ή για άλλα επιδόματα και συντάξεις, καθώς
και η βοήθεια για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες όπως τρόφιμα, είδη πρώτης
ανάγκης, φάρμακα και φροντιστήρια.
Όσον αφορά την Αποδοτικότητα των Δομών, η υστέρηση που καταγράφηκε στο
σωρευτικό αριθμό ωφελούμενων σε σχέση με την τιμή στόχο που τέθηκε κατά τον
σχεδιασμό, η οποία επηρεάζει με τη σειρά της και το πραγματικό μοναδιαίο κόστος
της Δομής το οποίο φαίνεται να υστερεί από το προγραμματικό μοναδιαίο κόστος
της Δομής, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην δυσκολία πρόσβασης κατοίκων
απομακρυσμένων περιοχών και νησιών στα κεντρικά σημεία, που εδρεύουν τα
Κέντρα Κοινότητας, στην απουσία Κοινωνικών Υπηρεσιών σε κάποια από τα νησιά
που θα βοηθούσαν στην καθοδήγηση των Δομών σχετικά με την διάδοση του
ρόλου και της λειτουργίας τους, είτε την μη διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας
από τις Δομές για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.
Για την αποτίμηση της προστιθέμενης αξίας συνολικά, μπορούμε να ισχυριστούμε
ότι, τα παρά το γεγονός ότι δεν παρείχαν το σύνολο των υπηρεσιών τους καθώς
δεν ενεργοποιήθηκαν ισόποσα και οι τρεις πυλώνες δημιουργούν τις προϋποθέσεις
για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος προώθησης της εθνικής
κοινωνικής πολιτικής, το οποίο θα επικουρεί τις κοινωνικές υπηρεσίες των
δήμων, έχοντας την πρώτη επαφή με των ωφελούμενο και, θα διασυνδέει τους
δημότες με τις απαραίτητες για αυτούς δομές και υπηρεσίες άλλων φορέων.
Όσον αφορά τους Κάτοικους των μικρών νησιών και απομακρυσμένων
περιοχών, το πρόβλημα της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες των κοινωνικών
δομών, αντιμετωπίστηκε, κυρίως, με τη μετακίνηση των κοινωνικών λειτουργών
σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης του ωφελούμενου.
Επίσης, σημειώθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν ανταποκριτές ανά
δημοτική ενότητα, με αρμοδιότητα συλλογής δικαιολογητικών. Η λογική των
«αντενών – παραρτημάτων» φαίνεται ότι ενεργοποιήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις
νησιών, σημείο που λειτουργεί ως προστιθέμενη αξία της λειτουργίας των Κ.Κ και,
που ως εμπειρία θα πρέπει να εφαρμοστεί, συστηματικά, και στην επόμενη
προγραμματική περίοδο.
Η συνεργασία που αναπτύχθηκε τοπικά για την εκπλήρωση του σκοπού των
Κ.Κ, δηλαδή, την προώθηση και τη βοήθεια στην εφαρμογή της εθνικής /
περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής, αναπτύχθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις
φορέων δημιουργώντας ένα προαπαιτούμενο δικτύωσης με κοινές προσδοκίες.
Στην περίπτωση των μικρών νησιών η απουσία άλλων φορέων που
δραστηριοποιούνται προς την ίδια κατεύθυνση με εκείνη των Κ.Κ., διευκολύνει τη
δραστηριοποίηση των Κέντρων Κοινότητας στο σκέλος της εφαρμογής της
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περιφερειακής πολιτικής για την κοινωνική ένταξη τοπικά. Προαπαιτούμενο,
αποτελεί βεβαίως, η ύπαρξη πρακτικών άρσης της απομόνωσης
και του
αποκλεισμού μιας νησιωτικής περιοχής τόσο τοπικά, όσο και περιφερειακά όπως η
λειτουργία τοπικών παραρτημάτων των Κ.Κ. ως αντενών στα μικρά νησιά ή η
χρήση ψηφιοποιημένων διαδικασιών.
Ακόμα, η ενεργοποίηση και αξιοποίηση δικτύων εθελοντισμού από τα μισά
Κ.Κ., ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποτέλεσε ένα προαπαιτούμενο
καλής πρακτικής με προστιθέμενη αξία για την αξιοποίησή της, στην επόμενη
προγραμματική περίοδο, κατά το σκέλος της ενδυνάμωσης του κοινωνικού
κεφαλαίου των τοπικών κοινωνιών, δηλαδή των δικτύων και των νορμών που
διευκολύνουν τη συνεργασία για τη συλλογική ωφέλεια.
Ομοίως και το Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο δεν έχει λειτουργήσει μέχρι
σήμερα σύμφωνα με τον προγραμματικό του σχεδιασμό, αφού ακόμη
αναπτύσσονται λειτουργικά του μέρη, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο
προστιθέμενης αξίας για την Εθνική Κοινωνική Πολιτική καθώς (θα) εξασφαλίζει
στους τοπικούς δρώντες τη χρήση ενός κοινού συστήματος για την
παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για την εξέλιξη της
κοινωνικής πολιτικής, ξεκινώντας από την καταχώρηση των χαρακτηριστικών
των ωφελούμενων.
Σημείο που δεν λειτούργησε και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την επόμενη φάση
λειτουργίας των Κ.Κ. αποτελεί η διασύνδεση των ωφελούμενων με την τοπική
αγορά εργασίας. Εδώ, όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι η λειτουργία αυτή θα
πρέπει να συνδυάζεται πάντοτε με τις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ καθώς αυτές
είναι υπεύθυνες για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση μέσα από
διάφορες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται εθνικά ή περιφερειακά.
Προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των Κ.Κ. καταγράφηκαν αναφορικά με την
καλύτερη διάδοση του ρόλου, της αποστολής και της λειτουργίας τους, την
καλύτερη υποστήριξη των ωφελούμενων και τέλος την καλύτερη συνεργασία με
τους τοπικούς φορείς.
Συγκεκριμένα:
Προτάσεις για την καλύτερη διάδοση του ρόλου, της αποστολής και της
λειτουργίας των Κ.Κ.
 Στελέχωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων ώστε να επιτελούν το
ρόλο τους σε σχέση με τη λειτουργία των Κ.Κ. – Βασική προϋπόθεση για την
λειτουργία των Κ.Κ., ως πρώτη επαφή των πολιτών με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες
των Δήμων, είναι να λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες. Θα πρέπει να ληφθεί
μέριμνα για την στελέχωση των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με τους
Οργανισμούς των Δήμων.
 Δημιουργία κοινής εικόνας των Κ.Κ. σε όλη χώρα κατά τα πρότυπα των ΚΕΠ
ώστε να καταστούν πιο εύκολα αναγνωρίσιμα
 Ανατροφοδότηση Σχεδίου Δημοσιότητας – το Σχέδιο Δημοσιότητας να
συνδέεται
με
σύστημα
ανατροφοδότησης
και
αξιολόγησης
της
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αποτελεσματικότητάς του.
 Τακτικές επικαιροποιήσεις της ιστοσελίδας του εκάστοτε Δήμου με υλικό
των Κ.Κ. σε εμφανές μέρος – Για την καλύτερη και χρηστική προώθηση των
ανακοινώσεων των Κ.Κ. θα πρέπει να τηρείται στις ιστοσελίδες των δήμων
θεματικό υποσέλιδο όπου θα παρουσιάζονται όλα τα νέα του εκάστοτε Κ.Κ.
 Δημιουργία μηνυμάτων δημοσιότητας ανά ομάδα στόχου όπου κρίνεται
απαραίτητο σε συνδυασμό με το κατάλληλο μέσο δημοσιότητας. Για
παράδειγμα διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σε σημεία που θα έχουν
πρόσβαση ειδικές κατηγορίες ωφελούμενων (όπως η Εκκλησία, οι ΜΚΟ με
κοινωνική δράση για τους μετανάστες, τα ΚΑΠΗ για τους ηλικιωμένους, ΕΣΑΜΕΑ
για τα άτομα με αναπηρία κ.α.) ανάρτηση γενικής αφίσας σε ΚΕΠ, στον Δήμο
κ.ο.κ, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προσέγγιση νεότερων
ηλικιών κ.ο.κ. τα οποία θα παρουσιάζουν «τακτικό και περιοδικό» περιεχόμενο.
 Εκδηλώσεις
1. Διοργάνωση ομαδικών εργαστηρίων συμβουλευτικής
2. Χρήση ψηφιακών πλατφόρμων για τη
Εκδηλώσεων Ενημέρωσης (τύπου webinars)

διεξαγωγή

Ψηφιακών

 Αποστολή SMS για τις περιπτώσεις ανανέωσης των επιδομάτων ή ενεργειών
που επαναλαμβάνονται σε τακτική βάση
Προτάσεις για την καλύτερη υποστήριξη των ωφελούμενων
Αναβάθμιση του ανθρώπινου Δυναμικού
 Διοργάνωση ταχύρρυθμων σεμιναρίων για τα στελέχη των Κ.Κ. και της
Διεύθυνσης Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής των Δήμων σε ζητήματα όπως
(Λειτουργία των Κ.Κ., αρχές και μεθοδολογίες αποτελεσματικής λειτουργίας,
Χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος, Χρήση της Πλατφόρμας Δικτύωσης,
Ειδικά ζητήματα για τη διαχείριση των Ομάδων Στόχου, Πολιτικές Κοινωνικής
Ένταξης (προγράμματα, επιδόματα, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις κ.α.), Τεχνικές
και μέθοδοι για την ανάπτυξη συνεργιών και δικτυώσεων σε τοπικό επίπεδο,
κ.ο.κ. Η περαιτέρω εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού θα βοηθήσει τα
στελέχη, να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για το σύνολο των υπηρεσιών
που παρέχουν τα Κέντρα Κοινότητας έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν
στην ενεργοποίηση και άλλων υπηρεσιών των Πυλώνων των Δομών και άρα
στη διεύρυνση των υπηρεσιών των Κέντρων Κοινότητας, που όπως
καταγράφηκε είναι περιορισμένη.
 Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Κέντρα Κοινότητας και του
Οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας σχετικά με τον
αριθμό και τις ειδικότητες στελέχωσης των Δομών ανάλογα με τον
εξυπηρετούμενο πληθυσμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων,
και την αποσυμφόρηση των στελεχών από το μεγάλο διοικητικό φορτίο.
Πληροφοριακό Σύστημα και διαχειριστική επάρκεια
 Παραμετροποίηση του συστήματος ώστε να εξάγει στατιστικά στοιχεία,
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κοινωνικούς δείκτες, δείκτες του ΟΠΣ Εργόραμα και αναφορές συνδυάζοντας τα
χαρακτηριστικά των ωφελούμενων.
 Αναβάθμιση των χρησιμοποιούμενων υποδομών και εξοπλισμού των Κ.Κ.
ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί στον Οδηγό
Εφαρμογής.
 Δημιουργία ενός ψηφιακού forum για την δικτύωση όλων των Κ.Κ. ως
εργαλείου ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σε σχέση με θέματα
λειτουργίας των δομών.
 Λειτουργία Γραμμής Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ως
βασικής υπηρεσίας των Κ.Κ.
 Ενίσχυση της αποκεντρωμένης λογικής των Κ.Κ. μέσω των αντενών ώστε να
καλύπτονται οι νησιώτες κυρίως των μικρών νησιών. Η ενίσχυση αυτή αφορά
τόσο οικονομικούς πόρους όσο και ανθρώπινο δυναμικό.
Αποδοτικότητα
Προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της αποδοτικότητας των Δομών αυτών να
καλυφθούν έως το τέλος της προγραμματική περιόδου όλες οι ανάγκες που
υπάρχουν σχετικά με τη στελέχωσή τους, έτσι ώστε να γίνει καλύτερος
καταμερισμός των εργασιών και να υπάρχει χρόνος στα στελέχη για την
διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας των ωφελούμενων
αλλά και ενεργοποίησης και των άλλων προβλεπόμενων υπηρεσιών των Δομών
(Πυλώνες Υπηρεσιών Β και Γ). Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο στις περιπτώσεις Δομών
όπου ο αριθμός των ωφελούμενων που εξυπηρετούν είναι αρκετά υψηλός (Κέντρο
Κοινότητας Τήνου και Σύρου) να ενισχυθούν οι δομές αυτές με επιπλέον διοικητικό
προσωπικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων.
Προτάσεις για την καλύτερη συνεργασία με φορείς
 Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με τους φορείς τοπικά ώστε να
συγκεκριμενοποιείται η συνεργασία στην λογική της «Κοινωνικής Σύμπραξης» με
προσδιορισμένη κατανομή αρμοδιοτήτων και χρονισμό των ενεργειών με
σκοπό την αποφυγή του τοπικού ανταγωνισμού των δράσεων του κάθε φορέα.
 Αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Κέντρα Κοινότητας σχετικά με
τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν και τις Υπηρεσίες που παρέχουν, έτσι ώστε
να μην υπάρχει επικάλυψη με τις υπηρεσίες και τις αρμοδιότητες άλλων δομών
συγχρηματοδοτούμενων ή μη που λειτουργούν στην Περιφέρεια (Εκκλησία,
ΟΑΕΔ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις).
Σημειώνεται τέλος, ότι η στελέχωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων
αποτελεί προαπαιτούμενο ώστε να επιτελούν τα Κ.Κ. το ρόλο τους – Βασική
προϋπόθεση για την λειτουργία των Κ.Κ., ως πρώτη επαφή των πολιτών με τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, είναι να λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες. Θα
πρέπει να ληφθεί από την Πολιτεία μέριμνα για την στελέχωση των υπηρεσιών
αυτών σύμφωνα με τους Οργανισμούς των Δήμων.
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ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΏΝ | ΣΥΣΣΙΤΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΚΑΚΕΙΑ
Το Συσσίτιο αποτελεί μια δομή άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας μέσω της
καθημερινής παροχής μερίδων φαγητού στους δικαιούχους που συνήθως είναι
άπορα άτομα ή άτομα που βρίσκονται, με εισοδηματικά κριτήρια, κάτω από το
κατώφλι της φτώχειας. Μέσω των παροχών του συσσιτίου οι ωφελούμενοι
κάλυψαν ικανοποιητικά τις ανάγκες τους για το καθημερινό φαγητό γεγονός
που τους βοήθησε να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις καθημερινές δυσκολίες.
Η έλλειψη χρόνου για υπηρεσίες ανάπτυξης και προγραμματισμού ειδικά, κατά το
σκέλος προσέλκυσης χορηγιών αλλά και συντονισμού με τον συμπράττοντα Δήμου
εξαιτίας του μεγάλου διοικητικό φορτίου που σημειώθηκε, δηλώθηκε ως αδυναμία.
Παρόλα αυτά, το συσσίτιο της ΠΝΑ ανέπτυξε συνεργασίες με τους περισσότερους
φορείς που προβλέπονταν στο Σχέδιο Δικτύωσής της δομής με σκοπό την
προμήθεια υλικών για την παρασκευή καθημερινών γευμάτων ώστε να καλυφθεί
άμεσα η ανάγκη φτωχών δημοτών της ΠΝΑ.
Οι δείκτες εκροών τροφοδοτούνται σε βαθμό ικανοποιητικό κάτι που δεν
συμβαίνει στον δείκτη αποτελέσματος 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» ο οποίος ικανοποιείται γιατί θα πρέπει
συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:



Να υλοποιήσουν όλες οι δράσεις δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι
οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο δικτύωσης
Να έχει γίνει χρήση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.

Η ικανοποίηση των ωφελούμενων από την παροχή των υπηρεσιών του
συσσιτίου είναι μεγάλη ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η παροχή αυτή τους δίνει ένα
έναυσμα να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς σε σχέση με τη σίτισή τους και άρα
ικανότεροι να ανταποκριθούν με περισσότερη σιγουριά στις όποιες δυσκολίες της
καθημερινότητας τους. Γενικά στη λειτουργία της δομής δεν σημειώθηκε κάποιο
πρόβλημα, εκτός από την αρχική έλλειψη της ειδικότητας «Βοηθός Μάγειρα», που
έθεσε σε κίνδυνο την αποτελεσματική της λειτουργία.
Τα Κοινωνικά Φαρμακεία ως δομές εντάχθηκαν στη δράση για το εθνικό δίκτυο
άμεσης κοινωνικής παρέμβασης παρέχοντας δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό
και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε άστεγους, άνεργους και ευρισκόμενους σε
οικονομική αδυναμία. Μέσω των υπηρεσιών τους κάλυψαν ανάγκες σε φάρμακα
και βοήθησαν τα άτομα να αισθάνονται ασφάλεια για την αντιμετώπιση ενός
χρόνιου προβλήματος υγείας καθώς και ενός έκτακτου προβλήματος υγείας.
Η έλλειψη χρόνου για υπηρεσίες ανάπτυξης και προγραμματισμού ειδικά κατά το
σκέλος προσέλκυσης χορηγιών, αλλά και διασύνδεσης με την κοινότητα, εξαιτίας
του μεγάλου διοικητικό φορτίου που σημειώθηκαν στα Κοινωνικά Φαρμακεία
αποτελεί ένα ζήτημα που ανέκυψε για διαφορετικούς λόγους τόσο στην
περίπτωση της δομής στην Ρόδο (περισσότεροι ωφελούμενοι) όσο και σε εκείνη
της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων (έλλειψη ειδικότητας φαρμακοποιού).
Παρόλα αυτά τα Κοινωνικά Φαρμακεία ανέπτυξαν δράσεις συνεργασίας με
πολλούς φορείς σύμφωνα με το Σχέδιο Δικτύωσης των δομών ώστε να
εξασφαλιστούν φάρμακα και υλικά των ωφελούμενων, δηλαδή, των αστέγων,
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ανέργων και εν γένει ατόμων ευρισκόμενων σε οικονομική αδυναμία (βάσει των
κριτηρίων ένταξης τους στο πρόγραμμα).
Να σημειωθεί, επίσης, ότι το Κοινωνικό Φαρμακείο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,
που σημειώθηκε μικρότερη προσέλευση πληθυσμού, εξυπηρετεί και τον πληθυσμό
στη Νάξο, στη Δονούσα, στα Κουφονήσια, (Άνω Κουφονήσι και Κάτω Κουφονήσι),
στη Σχοινούσα και την Ηρακλειά, όπου αποτυπώνεται μέση συγκέντρωση ατόμων
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, δηλαδή σε μια
μέση κατάσταση αποστέρησης βασικών καταναλωτικών αγαθών όπως και
βασικών ή στεγαστικών αναγκών του νοικοκυριού. Οι αποστερήσεις αυτές (μπορεί
να) συμβάλλουν στη μη κινητοποίηση των νησιωτών για την προσέγγιση των
κοινωνικών δομών του Δήμου τους.
Οι δείκτες εκροών, για τον αριθμό των κοινωνικών φαρμακείων που λειτουργούν,
εξελίσσονται σε ικανοποιητικό βαθμό, κυρίως σε ότι αφορά το Κ.Φ. του Δήμου
Ρόδου, κάτι που δεν συμβαίνει στον δείκτη αποτελέσματος 05504 «Αριθμός δομών
που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες»ο οποίος ικανοποιείται γιατί
θα πρέπει συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:



Να υλοποιήσουν όλες οι δράσεις δικτύωσης με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι
οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο δικτύωσης
Να έχει γίνει χρήση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος.

Να σημειώσουμε, ωστόσο, τη μη επίτευξη του στόχου λειτουργίας
συνολικού αριθμού Κοινωνικών Φαρμακείων που είχε προβλεφθεί κατά
σχεδιασμό, λόγω έλλειψης ειδικοτήτων στελεχών υγείας στην ΠΝΑ, όπως και
μη ύπαρξη ενός Κοινωνικού Φαρμακείου ανά Περιφερειακή Ενότητα, κάτι
είχε αρχικά προβλεφθεί.

του
τον
την
που

Όσον αφορά την αποδοτικότητα των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, η
έλλειψη ενός βασικού στελέχους σε μία από τις δομές Κοινωνικών Φαρμακείων
(Κοινωνικό Φαρμακείο Νάξου) αλλά και η έλλειψη χρόνου των στελεχών του
Συσσιτίου της Ρόδου για διασύνδεση με την Κοινότητα, προκαλούν την μη
ικανοποιητική προσέλευση του κοινού με αποτέλεσμα το πραγματικό μοναδιάιο
κόστος τους να υπερβαίνει το προγραμματικό και οι δομές να λειτουργούν με
αποκλίσεις από τα προκαθορισμένα κόστη.
Οι Δομές Αγαθών αποτελούν βασικά εργαλεία για την Καταπολέμησης της
Ακραίας Φτώχειας και ως εκ τούτου η συμβολή τους στην Εθνική Στρατηγική για
την Κοινωνική Ένταξη είναι πολύ μεγάλη.
Η πανδημία αύξησε περαιτέρω τη φτώχεια και την ανεργία με αποτέλεσμα την
εξυπηρέτηση περισσότερων ωφελούμενων στο συσσίτιο. Η εξυπηρέτηση για το
συσσίτιο πραγματοποιήθηκε κατόπιν ραντεβού και τηρώντας όλα τα μέτρα
ατομικής προστασίας, ενώ συνεχίστηκε η κάτοικόν διανομή των γευμάτων. Όσον
αφορά το κοινωνικό φαρμακείο, η πρώτη περίοδος κατά την οποία είχαν
εφαρμοστεί περιοριστικά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας του
covid-19, (μέσα Μαρτίου έως μέσα Μαΐου 2020), αλλά και αργότερα, βρίσκει τα
άτομα που λαμβάνουν παροχές από τα κοινωνικά φαρμακεία της Περιφέρειας του
Νοτίου Αιγαίου να μην αντιμετωπίζουν στην πλειοψηφία τους προβλήματα ούτε
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στην υποβολή και διεκπεραίωση της αίτησής τους, ούτε στη χορήγηση/διανομή
φαρμάκων, υλικού και προϊόντων καθώς επίσης ούτε και με κάποιο άλλο
πρόβλημα.
Προτάσεις
Λαμβάνοντας υπόψη ότι και αυτές οι δομές δεν είχαν έγκαιρη εκκίνηση λόγω της
έλλειψης των ειδικοτήτων που απαιτούνταν για την στελέχωσή τους, είναι
σημαντικό να καλυφθούν άμεσα οι οποίες ελλείψεις υπάρχουν όσον αφορά τις
ειδικότητες, έτσι ώστε η λειτουργία τους να είναι αποδοτικότερη έως τη λήξη της
τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. Όσον αφορά τον αρκετά υψηλό αριθμό
εξυπηρετούμενου πληθυσμού που απευθύνεται στις δομές αυτές, εκτός από το Κ.Φ.
Νάξου, είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη κατά τον
σχεδιασμό της λειτουργίας των Δομών αυτών την επόμενη Προγραμματική
περίοδο.
Η κατηγορία αυτών των δομών λόγω της προστιθέμενης αξίας που προσδίδει
στο Κοινωνικό Δίκτυο της Περιφέρειας θα πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα για
τη δημιουργία αντίστοιχων Δομών και σε άλλους Δήμους της Περιφέρειας,
αναπτύσσοντας περισσότερο το εργαλείο των κοινωνικών συμπράξεων (φορείς
ιδιωτικού - δημόσιου τομέα και του τρίτου τομέα) βάσει των αναγκών που θα
καταγραφούν και λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες φτώχειας και στα μικρότερα
νησιά της περιφέρειας.
Τέλος, σχετικά με τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών δεδομένου ότι δεν υπάρχει
ένα κοινό πληροφοριακό σύστημα για την καταγραφή των ωφελούμενων,
τουλάχιστον μέχρι στιγμής, καθώς το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα
αναμένεται να επεκταθεί για όλες τις κατηγορίες Δομών, κρίνεται σκόπιμο να
υπάρξουν συγκεκριμένες οδηγίες προς τους Δικαιούχους από τα αρμόδια
Υπουργεία, σχετικά με το τι είδους προσωπικά στοιχεία θα πρέπει να
συγκεντρώνουν από τους ωφελούμενους και με ποιο τρόπο πρέπει να τα
καταγράφουν έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία ως προς την καταγραφή και την
παρακολούθηση των στοιχείων σε όλες τις Δομές Παροχής Βασικών αγαθών.
ΚΗΦΗ
Τα ΚΗΦΗ, ως ανοικτές ημερήσιες Κοινωνικές Δομές, συμβάλλουν πολύ σημαντικά
στην επίτευξη της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη και προωθούν την κοινωνική ένταξη αφού συμβάλλουν στην άρση των
συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων τρίτης ηλικίας, μη δυνάμενων να
αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση των
ηλικιωμένων διατηρώντας τη συνοχή της οικογένειας. Ακόμα, σχεδιάστηκαν ώστε
να καταπολεμούν τη φτώχια καθώς συμβάλλουν στην εναρμόνιση της
οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο
μέλος.
Μελετώντας τα οικονομικά στοιχεία, ανακύπτει το συμπέρασμα ότι τα ΚΗΔΗ δεν
αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πόρων. Τα ΚΗΦΗ στην
πλειοψηφία τους λειτουργούν αποδοτικά, αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη ωριμότητα
της εν λόγω Περιφέρειας όσον αφορά τις Δομές αυτές, μια ωριμότητα που

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

Σελίδα | 187

προέρχεται από την Προηγούμενη προγραμματική περίοδο και αποτυπώνεται και
στα υψηλά ποσοστά απορρόφησης που σημειώνουν οι δομές αυτές. Ενδεχομένως
η ωριμότητα αυτή να ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθεί στην νέα Προγραμματική
περίοδο και από άλλους Δήμους της Περιφέρειας για την δημιουργία ΚΗΦΗ και σε
άλλα νησιά ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.
Ομοίως, οι στοχοθεσίες των δεικτών σημειώνουν πολύ υψηλό ποσοστό
υλοποίησης. Ο 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» έχει καλυφθεί καθώς
δημιουργήθηκαν τόσες δομές όσες προβλέπονταν ενώ σημειώνεται υπερκάλυψη
στοχοθεσίας, για τον δείκτη 05503 «Aριθμός επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών», σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εξαχθεί από το
ΟΠΣ, καθώς οι ωφελούμενοι που εξυπηρετήθηκαν, έως τα τέλη του 2019, φαίνεται
να είναι περισσότεροι σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Ωστόσο, η μέγιστη
δυναμικότητα των δομών, όπως αποτυπώθηκε από τους Υπευθύνους των Δομών
βρίσκεται σε συμφωνία με τις τιμές στόχου του δείκτη 05503 «Aριθμός
επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» όπως είχαν τεθεί προγραμματικά.
Δηλαδή δεν μπορεί να σημειώνεται υπερκάλυψη στοχοθεσίας, αλλά κάλυψη.
Ο δείκτης 05504, διαπιστώθηκε ότι δεν ικανοποιείται, από καμία δομή εφόσον
βάσει μεθοδολογίας η τιμή προόδου του Δείκτη προϋποθέτει την σωρευτική
πλήρωση δύο κριτηρίων: α) Χρήση βελτιωμένων εργαλείων όπως το Ενιαίο
Γεωπληροφοριακό Σύστημα και β) Υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας
με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα
Κοινότητας και την τοπική κοινότητα γενικότερα.
Οι υπηρεσίες που παρείχαν τα ΚΗΦΗ, έως και τα τέλη του 2019, στους πληθυσμούς
που εξυπηρέτησαν, επέφεραν δυο βασικές αλλαγές. Η πρώτη σχετίζεται με τη
βελτίωση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους. Η
δεύτερη αφορά στη βελτίωση της ψυχολογίας των ηλικιωμένων μέσω της επαφής
με φίλους (στο πλαίσιο της δομής) ή μέσω των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
που προσφέρονται. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η υψηλή ικανοποίηση των
ωφελούμενων για τις υπηρεσίες των ΚΗΦΗ που προσφέρονται. Χαμηλότερης
έντασης θετικής αξιολόγησης εμφανίζεται για τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται
από όλα τα ΚΗΦΗ, το οποίο είναι λογικό αλλά για την υπηρεσία παροχής γεύματος
που σημειώνει τις λιγότερες θετικές αξιολογήσεις και παρέχεται καθημερινά από το
σύνολο των ΚΗΦΗ.
Προτάσεις
Αυτό που θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη για την επόμενη
Προγραμματική περίοδο για τα ΚΗΦΗ, είναι η μεγάλη ωριμότητα των
Δικαιούχων της Περιφέρειας στις δομές αυτές που στοχεύουν τόσο στη
φροντίδα των ατόμων τρίτης ηλικίας αλλά και στην ένταξη των ατόμων που
έχουν την ευθύνη της φροντίδας τους στην αγορά εργασίας. Η ωριμότητα αυτή
είναι χρήσιμο να αξιοποιηθεί εν όψει της Νέας προγραμματικής Περιόδου για
τον σχεδιασμό τέτοιων παρεμβάσεων και σε άλλους Δήμους, ανάλογα με τις
ανάγκες που θα καταγραφούν.
Σημαντικό θεωρείται να παρέχονται στα ΚΗΦΗ επιπλέον υπηρεσίες, να υπάρχει
καλύτερη πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το πρόγραμμα
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δραστηριοτήτων του ΚΗΦΗ καθώς και να υπάρχουν καλύτερες υποδομές (κτίρια,
αίθουσες, καθαριότητα, εξοπλισμός, κλπ).
Ως προς τη βελτίωση του τρόπου καταγραφής των ωφελούμενων, κρίνεται
σκόπιμο όπως αναφέρθηκε και στην περίπτωση των Δομών Παροχής Βασικών
Αγαθών, να δοθούν οδηγίες από τα αρμόδια Υπουργεία στους Δικαιούχους
σχετικά με τον τρόπο καταγραφής και τήρησης των στοιχείων των ωφελούμενων.
Τέλος, εκτιμάται ότι για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων αναφορικά με
τη σύνδεση των Δικαστικών Συμπαραστατών με την αγορά εργασίας θα
πρέπει να υπάρχει λειτουργική συνέργεια ανάμεσα στο πρόγραμμα που
προσφέρουν τα ΚΗΦΗ και τις τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε οι
ενδιαφερόμενοι να μπορούν (εφόσον το επιθυμούν) να ακολουθήσουν ένα
ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που θα στοχεύει τόσο στην ενδυνάμωσή τους
ή/και βελτίωση των δεξιοτήτων τους έως και την προώθησή τους στην
απασχόληση.
ΚΔΗΦ
Τα ΚΔΗΦ ως κοινωνικές δομές λειτουργούν από την προηγούμενη προγραμματική
περίοδο και είναι πάροχοι υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας και δημιουργικής
απασχόλησης, κατά προτεραιότητα για παιδιά ΑΜΕΑ έχοντας ως σκοπό α) την
εξυπηρέτηση των ωφελούμενων μέσα από υπηρεσίες διατροφής, ειδικής αγωγής,
άσκησης, δημιουργικής ενασχόλησης, εργοθεραπειών κλπ, έως και β) την
«απελευθέρωση» των φροντιστών των ατόμων αυτών ώστε να μπορούν να
εισέλθουν, εφόσον το επιθυμούν, στην αγορά εργασίας. Με αυτό το σκεπτικό τα
ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ συμβάλλουν στην επίτευξη της Εθνικής και Περιφερειακής
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη.
Οι δείκτες εκροών στα ΚΔΗΦ έχουν καλυφθεί αλλά ο δείκτης αποτελέσματος έως
τα τέλη του 2019 δεν ικανοποιείται εφόσον βάσει μεθοδολογίας η τιμή προόδου
του Δείκτη προϋποθέτει την σωρευτική πλήρωση τριών κριτηρίων: α) Χρήση
βελτιωμένων εργαλείων όπως το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα και β)
Υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας και την τοπική κοινότητα
γενικότερα και γ) Χρήση βελτιωμένων εργαλείων - «Σχέδιο παροχής υπηρεσιών
ημερήσιας φροντίδας και παραμονής».
Η λειτουργία των ΚΗΔΦ επέφερε αλλαγές στους ωφελούμενους, καθώς εξαιτίας
των παρεμβάσεών τους, έχουν καλύτερη υγεία, εξυπηρετούνται καλύτερα, έχουν
καλύτερη επαφή και συνεργασία με την οικογένεια και βλέπουν πιο συχνά φίλους,
γνωστούς και συγγενείς. Σε γενικές γραμμές, οι υπηρεσίες των ΚΔΗΦ βελτιώνουν
την ποιότητα ζωής των ωφελούμενων καθώς σχεδιάζονται, μέσω της
εξατομικευμένης παρέμβασής, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε
ωφελούμενου. Αλλαγές δεν επήλθαν στους δικαστικούς συμπαραστάτες καθώς
από ότι φαίνεται δεν βελτιώθηκε η εργασιακή τους κατάσταση εξαιτίας της
απελευθέρωσής τους από την φροντίδα του ατόμου που έχουν την ευθύνη.
Γενικά αποτυπώθηκε θετικά η ικανοποίηση των ωφελούμενων των ΚΔΗΦ από
υπηρεσίες που έλαβαν από τις δομές η οποία είναι υψηλότερης έντασης, κυρίως,
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για εκείνες που γίνονται έξω από τις εγκαταστάσεις του ΚΔΗΦ όπως
δραστηριότητες ψυχαγωγίας, πολιτισμού, άθλησης, διενέργεια εκδηλώσεων και
επισκέψεις με περισσότερες θετικές αποκρίσεις στις δραστηριότητες ψυχαγωγίας.
Και στις δραστηριότητες που παρέχονται εντός της δομής, η ικανοποίηση είναι σε
υψηλό επίπεδο, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως όλοι οι
ερωτώμενοι (100%) συμφωνούν πως μέσω της επίσκεψης των ωφελούμενων στα
ΚΔΗΦ έχει επιτευχθεί η εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και στην εκμάθηση
δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
Η στελέχωση των δομών αποτιμήθηκε ως πολύ επαρκής, τόσο ως προς τον
αριθμό των στελεχών, όσο και ως προς τη σύνθεση των ειδικοτήτων γεγονός που
συνδέεται με την καλή παροχή των υπηρεσιών των δομών για την κάλυψη των
αναγκών των ωφελούμενων.
Προτάσεις
Μεταξύ των προτάσεων των ωφελούμενων, ωστόσο, ήταν και η βελτίωση των
υποδομών (κτίρια, αίθουσες, καθαριότητα, εξοπλισμό) για την καλύτερη λειτουργία
των δομών και την επιτέλεση της αποστολής τους.
Είναι κρίσιμο όπως και στις άλλες Δομές πέραν των Κέντρων Κοινότητας, μέχρι την
λειτουργία των Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος και για τις δομές αυτές να
υπάρξουν κατευθύνσεις προς τους Δικαιούχους σχετικά με την καταγραφή και
διατήρηση των στοιχείων των ωφελούμενων, προκειμένου αυτά να είναι
αξιοποιήσιμα και έγκυρα.
Τέλος, όπως και στην περίπτωση των ΚΗΦΗ, εκτιμάται ότι για την επίτευξη
καλύτερων αποτελεσμάτων αναφορικά με τη σύνδεση των Δικαστικών
Συμπαραστατών με την αγορά εργασίας θα πρέπει να υπάρχει λειτουργική
συνέργεια ανάμεσα στα ΚΔΗΦ και τις τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης.
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8 Βιβλιογραφία





























Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων Δικτύου Κοινωνικών Δομών
Διαδικασίες εσωτερικής διαβούλευσης του Υπουργείου Εργασίας με τις
Περιφέρειες για το σχεδιασμό και την ενεργοποίηση των παρεμβάσεων.
Έγγραφα εξειδίκευσης του ΠΕΠ
Ex ante αξιολόγηση ΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Έκθεση λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας για το 2018
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ)
Εθνική Στρατηγική για τους Ρομά (2011)
Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών των τρίτων χωρών
Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας 2014-2020
Ετήσια Έκθεση ΕΠ Νοτίου Αιγαίου για το 2019
Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας, ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016, ΦΕΚ 854, Τεύχος Β',
30.3.2016
Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, ΚΥΑ Δ14
/15834/237, ΦΕΚ 1344, Τεύχος Β', 19.4.2019.
Καθορισμός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας, ΠΔ 383/2002, ΦΕΚ 332,
Τεύχος Α’, 30.12.2002.
Οδηγός Εφαρμογής & Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας, ΕΥΣΕΚΤ, Μάιος
2016
Προσκλήσεις της ΕΥΔ των ΠΕΠ για την υποβολή προτάσεων ένταξης
Πράξεων Κοινωνικών Δομών
Οδηγός Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών,
ΕΥΣΕΚΤ, Ιούνιος 2016
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και
μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή
Ν.Π.Ι.Δ., ΠΔ 395/1993, ΦΕΚ 166, Τεύχος Α’, 28.9.1993.
Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση
της φτώχειας & του κοινωνικού αποκλεισμού (ΠΕΣΚΕ).
Πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Άρθρο 235 του Ν.4389/2016,
ΦΕΚ 94 Τεύχος Α', 27.05.2016) (μετονομασία σε Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα με το άρθρο 29 του ν. 4659/2020).
Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας – αποκατάστασης για
την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων, ΥΑ Π4α/οικ. 4633/29-09-1993,
ΦΕΚ 789, Τεύχος Β’, 6.10.1993.
Προσκλήσεις των ΕΥΔ των ΠΕΠ για την υποβολή προτάσεων ένταξης
Πράξεων Κοινωνικών Δομών.
Στοιχεία ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Στοιχεία Ενταγμένων Πράξεων).
Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου −
Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων
ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας
των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της
κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και
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ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο
2007−2013», ΚΥΑ 60292/2158, ΦΕΚ 1724, Τεύχος Β’, 27.8.2008, όπως
τροποποιήθηκε
με
την
ΚΥΑ
0.18975/οικ.3.313/21.10.2010
(ΦΕΚ
1683/Β/22.10.2010) και την ΚΥΑ 1.8011/οικ. 3.1414/9.6.2011 (ΦΕΚ
1231/Β/14.6.2011).
Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/2016 «Καθορισμός ελάχιστων
προδιαγραφών
λειτουργίας
των
Κέντρων
Κοινότητας»,
ΚΥΑ
Δ25/οικ.22052/25, ΦΕΚ 1801, Τεύχος Β', 24.5.2017
Τροποποίηση της αριθμ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963/9.10.2001 Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ 1397/τ. Β΄/2001) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) από Δημοτικές
Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών
Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
ΦΕΚ 914, Τεύχος Β', 15.4.2013.
Υπ’ Αριθ. Πρωτ. 5.29182/οικ.3.1020/01.12.2015 Επιστολή της ΕΥΣΕΚΤ προς τις
Περιφέρειες με θέμα «Ενεργοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο του
Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ».

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

Σελίδα | 192

9 Παραρτήματα
9.1 Αναλυτικοί Πίνακες στοιχείων που αξιοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων – Βασικές επεξεργασίες
Πίνακας 12: Ποσοστό Απορρόφησης σε επίπεδο Πράξης

Π/Υ Έργου (€)

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης

Σύνολο Πληρωμών έως
31/12/2019

Π/Υ από έναρξη πράξης
έως 31/12/2019

% Απορρόφησης

1.152.000,00

25/4/2017

447.200

474.552

94,24%

450.000,00

10/11/2016

140.665

197.814

71,11%

360.000,00
270.000,00

30/11/2016
1/11/2016

160.161
73.170

156.691
119.209

102,21%
61,38%

410.400,00

1/11/2016

157.187

181.197

86,75%

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με
παράρτημα Ρομά

1.016.880,00

1/11/2016

273.507

448.967

60,92%

7

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας

372.060,00

1/1/2017

144.907

159.309

90,96%

8

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου

225.600,00

1/11/2016

60.505

99.606

60,74%

9

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου

360.000,00

01/11/2016.

127.151

154.352

82,38%

10

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου
Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Καρπάθου
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με
παράτημα Ρομά
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας

258.000,00

30/12/2016

95.909

110.629

86,69%

366.000,00

31/12/2016

101.383

156.796

64,66%

1.849.992,00

31/12/2016

507.199

792.854

63,97%

258.000,00

31/12/2016

105.795

110.528

95,72%

Α/Α

1
2
3
4
5
6

11
12
13

Τίτλος Έργου
Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
"ΕΛΠΙΔΑ"
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου
Ερμούπολης
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου
Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Καλύμνου

14

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων

360.000,00

1/12/2016

153.780

156.613

98,19%

15

ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου

581.560,49

1/7/2016

200.683

313.073

64,10%

16

ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου

634.498,28

1/7/2016

288.873

341.571

84,57%
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Α/Α

Τίτλος Έργου

Π/Υ Έργου (€)

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης

Σύνολο Πληρωμών έως
31/12/2019

Π/Υ από έναρξη πράξης
έως 31/12/2019

% Απορρόφησης

17

ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου

688.891,42

30/11/2016

322.597

299.842

107,59%

18

ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η ΑΓΑΠΗ"

795.132,94

1/7/2016

460.516

428.045

107,59%

19

ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

567.875,71

1/7/2016

324.908

305.706

106,28%

20

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων

221.000,00

30/11/2016

68.843

96.191

71,57%

21

Δομή Παροχής Συσσιτίου και
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου

792.792,00

1/12/2016

300.928

344.892

87,25%

ΣΥΝΟΛΟ

11.990.682,84

2.931.415

3.456.739

84,80%

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019
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Πίνακας 13:Ποσοστό Απορρόφησης ανά Κατηγορία Δομής

Άξονας
Προτεραιότητας

ΘΣ

ΕΠ

Δράση

4

9

9iv

9iii.1.1.4

Κέντρα Κοινότητας

6.556.932,00

0

377.834

878.073

845.413

73,87%

3.267.958,84

185.515

448.910

449.258

513.895

48,89%

Κατηγορία Δομής

Π/Υ Έργου (€)

Πληρωμές
2016 (€)

Πληρωμές
2017 (€)

Πληρωμές
2018 (€)

Πληρωμές
2019 (€)

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ %

4

9

9iv

9iv.1.2.3

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων

4

9

9iii

9iii.1.1.4

Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία

1.152.000,00

0

95.200

192.000

160.000

94,63%

4

9

9iv

9iv.1.2.2

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
(Κοινωνικά Φαρμακεία και Συσσίτιο)

1.013.792,00

0

79.866

156.248

133.657

83,83%

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019
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Πίνακας 14:Υπολογισμός Αποδοτικότητας
Αρχική Αποδοτικότητα

ΚΗΦΗ

% Απόκλισης

Συνολικός
Ενταγμένος
Π/Υ

Έτη
Λειτουργίας

Ετήσιος Π/Υ
Πράξης

Τιμή στόχος
ωφελουμένων

Αρχικό
Κόστος
Ωφελουμένων

Πιστοποιημένες
Δαπάνες

Σωρευτικός
Αριθμός
ωφελούμενων

Αποδοτικότητα σε
επίπεδο Δομής
(κόστος ανά
ωφελούμενο)

Απόκλιση

1

2

3

4

5=3/4

6

7

8=6/7

9=(5-8)/5

ΚΗΦΗ Αγ Αποστόλων

688.891,42

6,00

114.815,24

15

7.654,35 €

322.597,00 €

54

5.974,02 €

21,95%

ΚΗΦΗ Ρόδου

634.498,28

6,00

105.749,71

15

7.049,98 €

288.873,00 €

45

6.419,40 €

8,94%

ΚΗΦΗ Νάξου κ
Μικρών Κυκλάδων

567.875,71

6,00

94.645,95

15

6.309,73 €

324.928,00 €

45

7.220,62 €

-14,44%

ΚΗΦΗ Πάρου

795.132,94

6,00

132.522,16

30

4.417,41 €

480.516,00 €

90

5.339,07 €

-20,86%

ΚΗΦΗ Τήνου

581.560,49

6,00

96.926,75

20

4.846,34 €

200.683,00 €

60

3.344,72 €

30,98%

ΚΚ Κω

1.016.880,00

7,00

145.268,57

1500

96,85 €

273.507,00 €

1949

140,33 €

-44,90%

ΚΚ Ρόδου

1.849.992,00

7,00

264.284,57

2500

105,71 €

507.199,00 €

3498

145,00 €

-37,16%

ΚΚ Λέρου

360.000,00

7,00

51.428,57

3200

16,07 €

127.151,00 €

5476

23,22 €

-44,48%

ΚΚ Νάξου

360.000,00

7,00

51.428,57

3200

16,07 €

153.780,00 €

2842

54,11 €

-236,68%

ΚΚ Σύρου

450.000,00

7,00

64.285,71

1350

47,62 €

140.665,00 €

3194

44,04 €

7,52%

ΚΚ Μήλου

360.000,00

7,00

51.428,57

600

85,71 €

160.161,00 €

582

275,19 €

-221,06%

ΚΚ Θήρας

372.060,00

7,00

53.151,43

1000

53,15 €

144.907,00 €

985

147,11 €

-176,78%

ΚΚ Πάρου

258.000,00

7,00

36.857,14

1200

30,71 €

95.909,00 €

1537

62,40 €

-103,16%

38.571,43

620

62,21 €

73.170,00 €

1898

38,55 €

38,03%

16,75 €

Τίτλος έργου

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Πραγματική Αποδοτικότητα

ΚΚ Τήνου

270.000,00

7,00

ΚΚ Κάλυμνος

410.400,00

7,00

58.628,57

3500

157.187,00 €

2.087

75,32 €

-349,63%

ΚΚ Καρπάθου

366.000,00

7,00

52.285,71

750

69,71 €

101.383,00 €

439

230,94 €

-231,27%

ΚΚ Άνδρου

225.600,00

7,00

32.228,57

300

107,43 €

60.505,00 €

443

136,58 €

-27,14%
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Αρχική Αποδοτικότητα

% Απόκλισης

Συνολικός
Ενταγμένος
Π/Υ

Έτη
Λειτουργίας

Ετήσιος Π/Υ
Πράξης

Τιμή στόχος
ωφελουμένων

Αρχικό
Κόστος
Ωφελουμένων

Πιστοποιημένες
Δαπάνες

Σωρευτικός
Αριθμός
ωφελούμενων

Αποδοτικότητα σε
επίπεδο Δομής
(κόστος ανά
ωφελούμενο)

Απόκλιση

1

2

3

4

5=3/4

6

7

8=6/7

9=(5-8)/5

ΚΚ Κέας

258.000,00

7,00

36.857,14

700

52,65 €

105.795,00 €

588

179,92 €

-241,72%

Συσσίτιο Ρόδου

519.480,00

6,00

86.580,00

250

346,32 €

211.020,67 €

342

617,02 €

-78,16%

Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Νάξου

221.000,00

6,00

36.833,33

110

334,85 €

1.043,08 €

-211,51%

Κοινωνικό Φαρμακείο
Ρόδου

273.312,00

6,00

45.552,00

50

911,04 €

422,10 €

53,67%

Τίτλος έργου

ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Πραγματική Αποδοτικότητα

68.843,00 €
89.907,14 €

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019
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66
213

Πίνακας 15:Υπολογισμός Μέσης Αποδοτικότητας
Κατηγορία μεγέθους

Μέση Αποδοτικότητα

Αρχική Μέση αποδοτικότητα

Απόκλιση

5.659,56 €

6.055,56 €

6,54%

Δομές χωρίς παράρτημα με πληθυσμό έως 40.000

115,22 €

50,74 €

-127,08%

Δομές με λειτουργία συσσιτίου που εξυπηρετούν από 100 έως 150 ωφελούμενους

617,02 €

346,32 €

-78,16%

Δομές με λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου

732,59 €

622,94 €

-17,60%

Δομές με ένα παράρτημα που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό έως 100.000

145,00 €

105,71 €

-37,17%

Δομές με ένα παράρτημα με πληθυσμό έως 40.000

140,33 €

96,85 €

-44,89%

ΚΗΦΗ που εξυπηρετεί 25 άτομα

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019
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9.2 Μήτρες Συνάφειας – Παράρτημα Κεφαλαίου 3
Πίνακας 16:Αναλυτικός Πίνακας Συνάφειας και Βαθμός Συνάφειας (Στόχοι Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη - ΚΔΗΦ)

ΚΔΗΦ
Στόχοι Εθνικής Στρατηγικής

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ

ΒΑΘΜΌΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

Στόχος 1. Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας

1

-

Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά

-

0

Πρόσβαση σε Επαρκείς Πόρους

-

0

Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και



Μέριμνας
Στόχος 2. Πρόληψη και Καταπολέμηση του

5

1

Αποκλεισμού των Παιδιών
Πρόσβαση σε Οικονομικούς Πόρους

-

Πρόσβαση σε Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές



Υπηρεσίες

0
5

Πρόσβαση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

-

0

Στόχος 3. Προώθηση της Ένταξης

3

-

Ενίσχυση εισοδηματικών πόρων των ανέργων -



ΟΑΕΔ
Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες



ενεργοποίησης - ΟΑΕΔ
Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές



υπηρεσίες
Στόχος 4. Καλή Διακυβέρνηση των πολιτικών

3
3
3

0

-

-

0

ένταξης
Συντονισμός των πολιτικών ένταξης
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Πίνακας 17:Αναλυτικός Πίνακας Συνάφειας και Βαθμός Συνάφειας (Στόχοι Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη - ΚΚ)

Κέντρα Κοινότητας

Στόχοι

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΗ

Εθνικής Στρατηγικής
Στόχος 1. Καταπολέμηση της

3/3

Ακραίας Φτώχειας
Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά




Πρόσβαση σε Επαρκείς Πόρους
Πρόσβαση

σε

Κοινωνικής

Στήριξης

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

Υπηρεσίες

4
4



και

4

Μέριμνας
Στόχος 2. Πρόληψη και

3/3

Καταπολέμηση του

-

Αποκλεισμού των Παιδιών
Πρόσβαση

σε

Οικονομικούς


4

Πόρους
Πρόσβαση

σε

Οικονομικά


4

Προσιτές και Ποιοτικές Υπηρεσίες
Πρόσβαση

στην

Υποχρεωτική


4

Εκπαίδευση
Στόχος

3.

Προώθηση

της

3/3

Ένταξης
Ενίσχυση εισοδηματικών πόρων


4

των ανέργων - ΟΑΕΔ
Πρόσβαση

των

ανέργων

σε


4

υπηρεσίες ενεργοποίησης - ΟΑΕΔ
Πρόσβαση

σε

οικονομικά


4

προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες
Στόχος 4. Καλή Διακυβέρνηση

1/1

των πολιτικών ένταξης
Συντονισμός
ένταξης

των

πολιτικών

-
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Πίνακας 18:Αναλυτικός Πίνακας Συνάφειας και Βαθμός Συνάφειας (Στόχοι Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη - Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών
Στόχοι Εθνικής Στρατηγικής

ΠΛΗΘΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΗ

Στόχος 1. Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας

1/3

-

Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά
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Πρόσβαση σε Επαρκείς Πόρους

-

0

Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και

-

Μέριμνας
Στόχος 2. Πρόληψη και Καταπολέμηση του

-

Αποκλεισμού των Παιδιών
Πρόσβαση σε Οικονομικούς Πόρους

-

Πρόσβαση σε Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές

-

Υπηρεσίες

0
0
0

Πρόσβαση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

-

0

Στόχος 3. Προώθηση της Ένταξης

-

-

Ενίσχυση εισοδηματικών πόρων των ανέργων -

-

ΟΑΕΔ
Πρόσβαση

των

ανέργων

σε

υπηρεσίες

-

Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές

-

ενεργοποίησης - ΟΑΕΔ
υπηρεσίες
Στόχος 4. Καλή Διακυβέρνηση των πολιτικών

-

ένταξης
Συντονισμός των πολιτικών ένταξης

-
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0
0
0
0
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Πίνακας 19:Αναλυτικός Πίνακας Συνάφειας και Βαθμός Συνάφειας (Στόχοι Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη - ΚΗΦΗ)

Στόχοι Εθνικής Στρατηγικής

ΚΗΦΗ
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

Στόχος 1. Καταπολέμηση της Ακραίας

1/3

-

Φτώχειας
Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά

-

0

Πρόσβαση σε Επαρκείς Πόρους

-

0

Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης



5

και Μέριμνας
Στόχος 2. Πρόληψη και Καταπολέμηση του

0

0

Αποκλεισμού των Παιδιών
Πρόσβαση σε Οικονομικούς Πόρους
Πρόσβαση

σε

Οικονομικά

-

Προσιτές

και

0

-

0

Ποιοτικές Υπηρεσίες
Πρόσβαση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση
Στόχος 3. Προώθηση της Ένταξης
Ενίσχυση

εισοδηματικών

πόρων

των

-

0

3/3


3
3

ανέργων - ΟΑΕΔ
Πρόσβαση

των

ανέργων

σε



υπηρεσίες

3

ενεργοποίησης - ΟΑΕΔ
Πρόσβαση

σε

οικονομικά

προσιτές



και

3

ποιοτικές υπηρεσίες
Στόχος

4.

Καλή

Διακυβέρνηση

των

0

0

πολιτικών ένταξης
Συντονισμός των πολιτικών ένταξης

-

0

Πίνακας 20:Αθροιστική Συνάφεια, Στόχοι Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη - ΚΔΗΦ

ΚΔΗΦ

Στόχοι Εθνικής Στρατηγικής
Στόχος 1. Καταπολέμηση της Ακραίας
Φτώχειας
Στόχος 2. Πρόληψη και Καταπολέμηση του
Αποκλεισμού των Παιδιών

1/3
1/3

Ικανοποιείται μία
κατηγορία μέτρων
Ικανοποιείται μία
κατηγορία μέτρων
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Στόχος 3. Προώθηση της Ένταξης

Ικανοποιούνται 3

3/3

Στόχος 4. Καλή Διακυβέρνηση των πολιτικών

κατηγορίες μέτρων

0

ένταξης

-

Πίνακας 21:Αθροιστική Συνάφεια, Στόχοι Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη

Κέντρα Κοινότητας

Στόχοι Εθνικής Στρατηγικής
Στόχος 1. Καταπολέμηση της Ακραίας

Ικανοποιούνται όλες οι

3/3

Φτώχειας

κατηγορίες μέτρων

3/3

Στόχος 2. Πρόληψη και Καταπολέμηση του

Ικανοποιούνται όλες οι

Αποκλεισμού των Παιδιών

κατηγορίες μέτρων
3/3

Στόχος 3. Προώθηση της Ένταξης

Ικανοποιούνται όλες οι
κατηγορίες μέτρων

Στόχος 4. Καλή Διακυβέρνηση των πολιτικών

Ικανοποιούνται όλες οι

1/1

ένταξης

κατηγορίες μέτρων

Πίνακας 22:Αθροιστική Συνάφεια, Στόχοι Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη - Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών

Στόχοι Εθνικής Στρατηγικής
Στόχος

1.

Καταπολέμηση

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
της

Ακραίας

Φτώχειας
Στόχος 2. Πρόληψη και Καταπολέμηση του
Αποκλεισμού των Παιδιών
Στόχος 3. Προώθηση της Ένταξης

Ικανοποιεί ένα τύπο

1/3

μέτρων
-

0
0

Στόχος 4. Καλή Διακυβέρνηση των πολιτικών
ένταξης

-

0

Πίνακας 23: «Αθροιστική» Συνάφεια, Στόχοι Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη – ΚΗΦΗ

Στόχοι Εθνικής Στρατηγικής

ΚΗΦΗ

Στόχος 1. Καταπολέμηση της Ακραίας
Φτώχειας
Στόχος 2. Πρόληψη και Καταπολέμηση του
Αποκλεισμού των Παιδιών
Στόχος 3. Προώθηση της Ένταξης
Στόχος

4.

Καλή

πολιτικών ένταξης

Διακυβέρνηση

1/3
0
3/3

των

Ικανοποιείται μια
κατηγορία μέτρων
Ικανοποιούνται όλες οι
κατηγορίες μέτρων

0

Πίνακας 24:Αθροιστική Συνάφεια, Στόχοι Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη - ΚΔΗΦ
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Στόχοι ΠΕΣΚΕ

ΚΔΗΦ

Στόχος 1. Καταπολέμηση της Ακραίας
Φτώχειας
Στόχος 2. Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης
Στόχος 3. Πρόληψη και Καταπολέμηση
του Κοινωνικού Αποκλεισμού

0

Ικανοποιούνται όλες οι

3/3

κατηγορίες μέτρων
Ικανοποιείται μία

1/4

κατηγορία μέτρων

Πίνακας 25:Αθροιστική Συνάφεια, Στόχοι Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη – ΚΚ

Στόχοι ΠΕΣΚΕ

Κέντρα Κοινότητας

Στόχος 1. Καταπολέμηση της Ακραίας

2/2

Ικανοποιούνται όλες οι

Φτώχειας

κατηγορίες μέτρων

Στόχος 2. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης

3/3

Ικανοποιούνται όλες οι
κατηγορίες μέτρων

Στόχος 3. Πρόληψη και Καταπολέμηση του

4/4

Ικανοποιούνται όλες οι

Κοινωνικού Αποκλεισμού

κατηγορίες μέτρων

Πίνακας 26:Αθροιστική Συνάφεια, Στόχοι Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη - Δομές Βασικών Αγαθών

Στόχοι ΠΕΣΚΕ

Δομές Παροχής βασικών Αγαθών

Στόχος 1. Καταπολέμηση της Ακραίας
Φτώχειας
Στόχος 2. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
Στόχος 3. Πρόληψη και Καταπολέμηση του
Κοινωνικού Αποκλεισμού

1/2

Ικανοποιούν μία
κατηγορία μέτρων

0

-

0

-

Πίνακας 27:Αθροιστική Συνάφεια, Στόχοι Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη - ΚΗΦΗ

Στόχοι ΠΕΣΚΕ
Στόχος

1.

Καταπολέμηση

ΚΗΦΗ
της

Ακραίας

0

-

3/3

Ικανοποιούνται όλες οι

Φτώχειας
Στόχος 2. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης

κατηγορίες μέτρων
Στόχος 3. Πρόληψη και Καταπολέμηση του
Κοινωνικού Αποκλεισμού

1/4

Ικανοποιείται 1
κατηγορία μέτρων
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Πίνακας 28:Αναλυτικός Πίνακας Συνάφειας και Βαθμός Συνάφειας (ΠΕΣΚΕ - ΚΔΗΦ)

ΚΔΗΦ
Στόχοι Περιφερειακής Στρατηγικής

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ

Στόχος 1. Καταπολέμηση της Ακραίας

0

-

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

-

0

ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

-

0

Στόχος 2. Προώθηση της Κοινωνικής

3/3

-



3

Φτώχειας

Ένταξης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ



3



3

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Στόχος 3. Πρόληψη και Καταπολέμηση του

1/4

-



5

-

0

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΜΑ

-

0

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

-

0

Κοινωνικού Αποκλεισμού
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Πίνακας 29:Αναλυτικός Πίνακας Συνάφειας και Βαθμός Συνάφειας (ΠΕΣΚΕ - ΚΚ)

Κέντρα Κοινότητας
Στόχοι Περιφερειακής Στρατηγικής

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ

Στόχος 1. Καταπολέμηση της Ακραίας

2/2

-

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ



5

ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ



5

3/3

-

Φτώχειας

Στόχος 2. Προώθηση της Κοινωνικής
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Κέντρα Κοινότητας
Στόχοι Περιφερειακής Στρατηγικής

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ

Ένταξης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ



5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ



4

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ



5

4/4

-



5



5

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΜΑ



5

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ



5

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Στόχος 3. Πρόληψη και Καταπολέμηση του
Κοινωνικού Αποκλεισμού
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Πίνακας 30:Αναλυτικός Πίνακας Συνάφειας και Βαθμός Συνάφειας (ΠΕΣΚΕ - Δομές Βασικών Αγαθών)

Δομές Παροχής βασικών Αγαθών
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

1/2

-

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

-

0

ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ



5

0

0

-

0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

-

0

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ

-

0

Στόχοι Περιφερειακής Στρατηγικής
Στόχος 1. Καταπολέμηση της Ακραίας
Φτώχειας

Στόχος 2. Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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Δομές Παροχής βασικών Αγαθών
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

0

0

-

0

-

0

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΜΑ

-

0

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

-

0

Στόχοι Περιφερειακής Στρατηγικής
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Στόχος 3. Πρόληψη και Καταπολέμηση του
Κοινωνικού Αποκλεισμού
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Πίνακας 31:Αναλυτικός Πίνακας Συνάφειας και Βαθμός Συνάφειας (ΠΕΣΚΕ -ΚΗΦΗ)

ΚΗΦΗ
Στόχοι Περιφερειακής Στρατηγικής

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ

Στόχος 1. Καταπολέμηση της Ακραίας

0

0

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

-

0

ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

-

0

3/3

-



4

Φτώχειας

Στόχος

2.

Προώθηση

της

Κοινωνικής

Ένταξης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΤΗΣ



4
4

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Στόχος 3. Πρόληψη και Καταπολέμηση του

1/4

-

-

0

Κοινωνικού Αποκλεισμού
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
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ΚΗΦΗ
Στόχοι Περιφερειακής Στρατηγικής

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ

-

0

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΜΑ

-

0

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ



5

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Πίνακας 32: Πίνακας Συνάφειας και Βαθμός Συνάφειας (Ανάγκες - ΚΔΗΦ)

Ανάγκες

ΚΔΗΦ

Αν.1. Αντιμετώπιση της φτώχειας

4



Αν. 2. Αντιμετώπιση του ελλείματος της πληροφόρησης

0

-

Αν. 3. Αντιμετώπιση
αποκλεισμού

5



4



των

αιτιών

του

κοινωνικού

Αν. 4. Αντιμετώπιση της ανεργίας

Πίνακας 33:Πίνακας Συνάφειας και Βαθμός Συνάφειας (Ανάγκες -ΚΚ)

Ανάγκες

Κέντρα Κοινότητας

Αν.1. Αντιμετώπιση της φτώχειας

5



Αν. 2. Αντιμετώπιση του ελλείματος της πληροφόρησης

5



Αν. 3. Αντιμετώπιση
αποκλεισμού

5



5



των

αιτιών

Αν. 4. Αντιμετώπιση της ανεργίας

του

κοινωνικού

Πίνακας 34:Πίνακας Συνάφειας και Βαθμός Συνάφειας (Ανάγκες - Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών)

Ανάγκες
Αν.1. Αντιμετώπιση της φτώχειας

Δομές Βασικών
Αγαθών
5
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Δομές Βασικών
Αγαθών

Ανάγκες
Αν. 2. Αντιμετώπιση του ελλείματος της πληροφόρησης

0

-

Αν. 3. Αντιμετώπιση
αποκλεισμού

4



0

-

των

αιτιών

του

κοινωνικού

Αν. 4. Αντιμετώπιση της ανεργίας

Πίνακας 35:Πίνακας Συνάφειας και Βαθμός Συνάφειας (Ανάγκες - ΚΗΦΗ)

Ανάγκες

ΚΗΦΗ

Αν.1. Αντιμετώπιση της φτώχειας

4



Αν. 2. Αντιμετώπιση του ελλείματος της πληροφόρησης

0

-

Αν. 3. Αντιμετώπιση
αποκλεισμού

5



0

-

των

αιτιών

Αν. 4. Αντιμετώπιση της ανεργίας

του

κοινωνικού

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
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9.3 Δείκτες Εκροών και Αποτελέσματος – Παράρτημα Ενότητας 4.2
Σε Επίπεδο Πράξης
Πίνακας 36: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου

1

100%

620

1.057

170,48%

Αποτελέσ
ματος

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

1

Εκροών

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

05503

9iv

05502

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

Εκροών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

1

0

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5001344

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Τήνου

4

5001344

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Τήνου

4

5001344

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Τήνου

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

0%

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Πίνακας 37:Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου Ερμούπολης

1

100%

1.350

1.647

122%

1

0

-

Αποτελέσματ
ος

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

1

Εκροών

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

05503

9iv

05502

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

Εκροών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5001398

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Σύρου
Ερμούπολης

4

5001398

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Σύρου
Ερμούπολης

4

5001398

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Σύρου
Ερμούπολης

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019
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Πίνακας 38:Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου

1

100%

1.840

52,57%

1

0

0%

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

1

100%

1.393

92,87%

1

0

0%

1

3.500

Αποτελέσματος

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

Εκροών

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

Εκροών

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5001461

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Καλύμνου

4

5001461

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Καλύμνου

4

5001461

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Καλύμνου

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Πίνακας 39:Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με Παράρτημα ρομά

Εκροών

1

Εκροών

1.500

Αποτελέσματος

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5001725

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Κω με Παράρτημα
ρομά

4

5001725

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Κω με Παράρτημα
ρομά

4

5001725

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Κω με Παράρτημα
ρομά

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
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Πίνακας 40:Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας

1

100%

732

73,20%

1

0

0%

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

1

100%

302

40,27%

1

1

100%

1

1.000

Αποτελέσματος

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

Εκροών

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

Εκροών

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5001760

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Θήρας

4

5001760

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Θήρας

4

5001760

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Θήρας

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Πίνακας 41:Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου

Εκροών

1

Εκροών

750

Αποτελέσματος

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5001874

Κέντρo
Κοινότητας Δήμου
Καρπάθου

4

5001874

Κέντρo
Κοινότητας Δήμου
Καρπάθου

4

5001874

Κέντρo
Κοινότητας Δήμου
Καρπάθου

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
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Πίνακας 42:Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου

1

100%

2.581

80,66%

1

0

0%

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕ
ΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣ
ΗΣ (ΟΠΣ)
(Δ)

(%) ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/Τι
μή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

1

1

100%

300

431

143,67%

1

0

-

1

3.200

Αποτελέσματος

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

Εκροών

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

Εκροών

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5001900

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λέρου

4

5001900

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λέρου

4

5001900

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Λέρου

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Πίνακας 43:Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

Εκροών

Αριθμός δομών
που προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

Αποτελέσματος

Εκροών

Αριθμός
επωφελούμενων
των
υποστηριζόμενων
δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμενων
δομών

05503

9iv

05502

9iv

4

5001905

Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Άνδρου

4

5001905

Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Άνδρου

4

5001905

Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Άνδρου

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
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Πίνακας 44:Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου

1

100%

383

63,83%

1

0

0%

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

1

100%

2.164

86,56%

1

0

0%

1

600

Αποτελέσματος

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

Εκροών

05504

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

Εκροών

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

4

9iv

5001913

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Μήλου

9iv

5001913

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Μήλου

Επ. Προτ.

5001913

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Μήλου

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Πίνακας 45:Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά

Εκροών

1

Εκροών

2.500

Αποτελέσματος

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5001956

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Ρόδου με
παράρτημα Ρομά

4

5001956

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Ρόδου με
παράρτημα Ρομά

4

5001956

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Ρόδου με
παράρτημα Ρομά

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
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Πίνακας 46:Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου

1

100%

991

82,58%

1

1

100%

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

1

100%

394

56,29%

1

1

100%

1

1.200

Αποτελέσματος

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

Εκροών

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

Εκροών

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5002005

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Πάρου

4

5002005

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Πάρου

4

5002005

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Πάρου

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Πίνακας 47:Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας

Εκροών

1

Εκροών

700

Αποτελέσματος

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5002131

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Κέας

4

5002131

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Κέας

4

5002131

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Κέας

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
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Πίνακας 48:Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

1

100%

1.872

74,88%

1

1

100%

1

2.500

Αποτελέσματος

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

Εκροών

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

Εκροών

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5002153

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

4

5002153

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

4

5002153

Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Πίνακας 49:Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου

1

100%

299

99,67%

1

0

-

1

300

Αποτελέσματος

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

Εκροών

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

Εκροών

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5002000

Δομή Παροχής
Συσσιτίου και
Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου
Ρόδου

4

5002000

Δομή Παροχής
Συσσιτίου και
Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου
Ρόδου

4

5002000

Δομή Παροχής
Συσσιτίου και
Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου
Ρόδου

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
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Πίνακας 50:Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

1

100%

42

38,18%

1

0

-

1

110

Αποτελέσματος

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

Εκροών

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

Εκροών

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5002028

Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου
Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

4

5002028

Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου
Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

4

5002028

Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου
Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Πίνακας 51:Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΕΛΠΙΔΑ

Εκροών
Εκροών
Αποτελέσματος

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iii

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iii

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iii

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5001674

Κέντρο
Διημέρευσης
Ημερήσιας
Φροντίδας
Ατόμων με
Αναπηρία ΕΛΠΙΔΑ

4

5001674

Κέντρο
Διημέρευσης
Ημερήσιας
Φροντίδας
Ατόμων με
Αναπηρία ΕΛΠΙΔΑ

4

5001674

Κέντρο
Διημέρευσης
Ημερήσιας
Φροντίδας
Ατόμων με
Αναπηρία ΕΛΠΙΔΑ

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

1

1

100%

20

20

100,00%

1

0

-

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
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Πίνακας 52:ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου

Εκροών
Εκροών

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

Αποτελέσματος

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5001542

ΚΗΦΗ Δήμου
Τήνου

4

5001542

ΚΗΦΗ Δήμου
Τήνου

4

5001542

ΚΗΦΗ Δήμου
Τήνου

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

1

1

100%

20

20

100%

1

0

-

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

1

100%

35

116,67%

1

0

-

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Πίνακας 53:ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου Η ΑΓΑΠΗ

Εκροών

1

Εκροών

30

Αποτελέσματος

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5001749

ΚΗΦΗ Νάουσας
Πάρου Η ΑΓΑΠΗ

4

5001749

ΚΗΦΗ Νάουσας
Πάρου Η ΑΓΑΠΗ

4

5001749

ΚΗΦΗ Νάουσας
Πάρου Η ΑΓΑΠΗ

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
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Πίνακας 54:ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

1

100%

18

120,00%

1

0

-

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

1

100%

21

140,00%

1

0

-

1

15

Αποτελέσματος

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

Εκροών

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

Εκροών

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5001856

ΚΗΦΗ Δήμου
Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

4

5001856

ΚΗΦΗ Δήμου
Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

4

5001856

ΚΗΦΗ Δήμου
Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Πίνακας 55:ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου

Εκροών

1

Εκροών

15

Αποτελέσματος

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5001933

ΚΗΦΗ
ΑγΑποστόλων
Ρόδου

4

5001933

ΚΗΦΗ Αγ
Αποστόλων Ρόδου

4

5001933

ΚΗΦΗ
ΑγΑποστόλων
Ρόδου

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
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Πίνακας 56:ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου

Εκροών
Εκροών

Αριθμός δομών
που
προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

Αποτελέσματος

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενω
ν των
υποστηριζόμεν
ων δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμεν
ων δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

5001961

ΚΗΦΗ Δήμου
Ρόδου

4

5001961

ΚΗΦΗ Δήμου
Ρόδου

4

5001961

ΚΗΦΗ Δήμου
Ρόδου

ΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜ
ΕΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙ
ΗΣΗΣ
(ΟΠΣ)
(Δ)

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/
Τιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

1

1

100%

15

33

220%

1

0

-

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

«ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» | «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της
πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
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Σε επίπεδο Κατηγορίας Δομής
Πίνακας 57:Κέντρα Κοινότητας

13

100%

15.787

80,06%

15

3

20%

13

19.720

Αποτελέσματο
ς

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/Τ
ιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

Εκροών

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ (ΟΠΣ)
(Δ)

Εκροών

Αριθμός δομών
που προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Αριθμός
επωφελούμενων
των
υποστηριζόμενω
ν δομών

05504

9iv

Αριθμός
υποστηριζόμενω
ν δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502

9iv

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.

4

ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

4

ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

4

ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΟΜΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΝΤΑΓΜΕ
ΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)

Πηγή: ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, στοιχεία έως 31/12/2019

Πίνακας 58:Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Δομές Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικά Φαρμακεία) | Δομή
Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου

100%

299

99,67%

1

0

-

300

Αποτελέσματο
ς

1

1

Εκροών

ΤΙΜΗ
ΥΛΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ (ΟΠΣ)
(Δ)

(%)
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
[Τιμή
Υλοποίησης/Τ
ιμή στοχο
ενταγμ]
(Ε)=(Δ)/(Β)

Εκροών

Αριθμός δομών
που προσφέρουν
βελτιωμένες
διευρυμένες
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Πίνακας 59:Κοινωνικό Φαρμακείο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
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Αριθμός
επωφελούμενων
των
υποστηριζόμενω
ν δομών

05504
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Αριθμός
υποστηριζόμενω
ν δομών

05503

9iv

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΕΙΚΤΗ

05502
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Επ. Προτ.
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Φαρμακεία
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Κοινωνικά
Φαρμακεία

4

Κοινωνικά
Φαρμακεία
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ΔΟΜΗΣ

ΤΙΜΗ
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ΕΝΤΑΓΜΕ
ΝΩΝ
(ΟΠΣ)
(B)
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Πίνακας 60:ΚΗΦΗ
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Επ. Προτ.
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Πίνακας 61:Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
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9.4 Στοιχεία Εξυπηρέτησης Ωφελούμενων Κέντρων Κοινότητας σε
μικρά νησιά της Περιφέρειας
ΚΚ ΜΗΛΟΥ – Εξυπηρετεί και τα νησιά Σέριφο, Σίφνο και Κίμωλο
Σημαντικό εργαλείο για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στα νησιά της ΠΕ
Μήλου, είναι η συνεργασία με υπηρεσίες και δομές σε τοπικό επίπεδο, για την
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων. Σε αυτή τη κατεύθυνση, το
Κ.Κ. βρίσκεται σε επαφή με υπηρεσίες και δομές των νησιών και
πραγματοποιούνται συναντήσεις γνωριμίας κατά τις επισκέψεις. Δράσεις
ενημέρωσης παροχών και επιδομάτων και ευαισθητοποίησης πραγματοποιούνται
σε συνεργασία με τους Δήμους, με Συλλογικές Οργανώσεις και τα Σχολεία. Από τις
επισκέψεις και συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο έχουν εξυπηρετηθεί ανά νησί.

Σίφνος
Σέριφος
Κίμωλος
Σύνολο

Αριθμός
Ωφελούμενων
60
41
12
113

Πηγή: Στοιχεία ΚΚ 2017-2019

ΚΚ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων - εξυπηρετεί τα νησιά Σχοινούσα,
Δονούσα, Ηρακλειά, Αμοργό και Κουφονήσι
Διενεργούνται επισκέψεις σε όλα τα νησιά, συμπεριλαμβανομένης της Αμοργού, για
υποδοχή αιτήσεων και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα επιδόματα που
διαχειρίζεται το Κέντρο Κοινότητας. Από τις επισκέψεις αυτές, τις
προαναφερθείσες δράσεις και από την συνεργασία με τα ΚΕΠ των νησιών αυτών,
έχουν εξυπηρετηθεί:

Σχοινούσα
Δονούσα
Ηρακλειά
Κουφονήσι
Αμοργός
Σύνολο

Αριθμός
ωφελούμενων
34
39
23
39
56
191

Πηγή: Στοιχεία ΚΚ 2017-2019

ΚΚ Δήμου Λέρου εξυπηρετεί τους κατοίκους της Πάτμου
Το ΚΚ Δήμου Λέρου εξυπηρετεί του κατοίκους της Πάτμου αναφορικά με την
ενημέρωση παροχών και επιδομάτων, το επίδομα στέγασης, το επίδομα
υπερηλίκων ανασφαλίστων, την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης
(ΗΔΙΚΑ) και κατά κύριο λόγο προνοιακά, αναπηρικά επιδόματα. Έχουν
εξυπηρετηθεί 17 ωφελούμενοι συνολικά.
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ΚΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – Εξυπηρετεί τους κατοίκους της Αστυπάλαιας, των Λειψών
και του Αγαθονησίου
Επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί το πλαίσιο παρέμβασης ώστε να εδραιωθεί η
συνεργασία με τα στελέχη των υπηρεσιών στη λογική του αποκεντρωμένου
δικτύου όπου το κάθε στέλεχος έχει την αυτονομία του. Για το σκοπό αυτό
αφιερώθηκε χρόνος στην εκμάθηση και διαχείριση προγραμμάτων που
προβλέπεται εκ του νόμου να υλοποιούνται αυτοτελώς από κάθε ΟΤΑ και
αναπτύχθηκαν αυτοματισμοί για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των
πολιτών.
Σύμφωνα με την καταγραφή των αιτημάτων και υποθέσεων των νησιών
εξυπηρετήθηκαν οι κάτωθι έως και το 2019.

Αστυπάλαια
Λειψοί
Αγαθονήσι
Σύνολο

Αριθμός
ωφελούμενων
119
80
33
232

Πηγή: Στοιχεία ΚΚ 2017-2019

KK Θήρας – Εξυπηρετεί τα νησιά Σίκινο – Φολέγανδρο – Ίο - Ανάφη και
Θηρασιά
Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν αφορούσαν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα
Προνοιακά Επιδόματα, Κοινωνικές έρευνες για Βεβαιώσεις Αστεγίας ή και μη
Ηλεκτροδοτούμενες Κατοικίες καθώς και Οικονομικές Ενισχύσεις του Δήμου Θήρας
(αφορά τη Νήσο Θηρασιά). Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε και ψυχοκοινωνική
υποστήριξη και συμβουλευτική με την μορφή τηλε-διάσκεψης.
Οι ωφελούμενοι στο σύνολο για το 2019 ανέρχονται στους 13.
ΚΚ Δήμου Κω με παράρτημα ΡΟΜΑ - Εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου
Νισύρου
Τα αιτήματα αφορούν αιτήσεις ΚΕΑ και επιδόματος Στέγασης, προνοιακές
αναπηρικές παροχές και αίτημα για ψυχολογική υποστήριξη. Οι ωφελούμενοι στο
σύνολο για το 2019 ανέρχονται στους 17.
ΚΚ Κέας – Εξυπηρετεί και στο νησί της Κύθνου
Ο συνολικός αριθμός Ωφελούμενων Κέας/Κύθνου είναι 596 Ωφελούμενοι εκ των
οποίων κάτοικοι Κύθνου 91 Ωφελούμενοι.
ΚΚ του Δήμου Ρόδου – Εξυπηρετεί τα νησιά Καστελόριζο, Σύμη, Τήλο και
Χάλκη
Έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω ενέργειες
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Τηλεδιασκέψεις με εκπροσώπους των νησιών Σύμη και Τήλο με σκοπό την
ενημέρωση τους για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων αναπηρικών
επιδομάτων
Επίσκεψη στο Δήμο Χάλκης και παρουσίαση των δράσεων του Κέντρου
Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά παρουσία του Δημάρχου και των
δημοτικών συμβούλων Χάλκης, του αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής,
της επιστημονικά υπεύθυνης, των στελεχών του Κ.Κ. και των δομών της
Διεύθυνσης. Ενημέρωση και παράδοση έντυπου υλικού δικαιολογητικών και
προϋποθέσεων όλων των επιδομάτων (Οκτώβριος 2018 και Οκτώβριος
2019)
Επικαιροποίηση τηλεφώνων και email των υπηρεσιών και των φορέων των
νησιών Τήλο, Σύμη και Χάλκη, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τους
αρμόδιους υπαλλήλους
Αποστολή Newsletter στα νησιά Χάλκη, Σύμη, Τήλο και τους φορείς που
δραστηριοποιούνται στα νησιά, με σκοπό την ενημέρωση τους για τις
δράσεις και τις ενέργειες του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά και
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Ρόδου
Τηλεδιάσκεψη μέσω Skype με υπάλληλο του Δήμου Σύμης, η οποία
εξουσιοδοτήθηκε με κωδικούς, για ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής
των αναπηρικών επιδομάτων και του επιδόματος στέγασης (Αύγουστος
2019 και Νοέμβριος 2020)
Διοργάνωση σεμιναρίου στην αίθουσα του ΚΕΚ Γεννηματάς Ρόδου, για την
παρουσίαση
των
επιδομάτων
σε
υπαλλήλους
του
Δήμουεξουσιοδοτημένους
χρήστες
των
ηλεκτρονικών
πλατφορμών.
Προετοιμασία παρουσιάσεων powerpoint όλων των επιδομάτων με σκοπό
να παρουσιαστούν και στα στελέχη των νησιών που δραστηριοποιούνται
με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Παρουσιάστηκαν στους ανταποκριτές των 5
δημοτικών ενοτήτων. Στα νησιά δεν ήταν εφικτό διότι το επόμενο
διάστημα ξεκίνησε η πανδημία του covid 19 (Φεβρουάριος 2020)
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο Χάλκης με σκοπό την
οικονομική βοήθεια, κατοίκου Χάλκης λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.
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