
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 



Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών των ΠΕΠ 2014-2020 

 

REMACO A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα |i 
 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

Εισαγωγή ......................................................................................................................................................... 1 

1. Το πλαίσιο υλοποίησης των αξιολογήσεων των Κοινωνικών Δομών ......................................................... 4 

1.1. Εθνικές πολιτικές για την Κοινωνική Ένταξη ...............................................................................................................5 

1.1.1. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη (2014) ............................................................................. 5 
1.1.2. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) (πρώην Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ) .................................. 8 
1.1.3. Εξειδίκευση Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη (2015) ................................................. 9 
1.1.4. Προγραμματισμός ΕΚΤ 2014-2020 ...................................................................................................................... 10 
1.1.5. Κρίσιμα στοιχεία προγραμματισμού ανά εξεταζόμενη Κατηγορία Δομών (2015/2016) ................................. 11 
1.1.6. Τρέχουσα πρόοδος υλοποίησης των παρεμβάσεων των Κοινωνικών Δομών .................................................. 13 

1.2. Λογική παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΘΣ 9 .............................................................................................................19 

2. Εύρος και αντικείμενο των επιμέρους Αξιολογήσεων των Κοινωνικών Δομών ........................................ 24 

2.1. Υφιστάμενος Προγραμματισμός Αξιολογήσεων των Κοινωνικών Δομών .................................................................25 
2.2. Αντικείμενο, Κριτήρια Αξιολόγησης και Αξιολογικά Ερωτήματα των Αξιολογήσεων των Κοινωνικών Δομών των 

ΠΕΠ 2014 - 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησής τους .......................................28 

3. Ανάλυση Αξιολογικών Ερωτημάτων και Μεθοδολογική προσέγγισή τους .............................................. 32 

3.1. Συνάφεια & Συνοχή ...................................................................................................................................................32 
3.2. Αποτελεσματικότητα .................................................................................................................................................37 
3.3. Αποδοτικότητα ..........................................................................................................................................................49 
3.4. Προστιθέμενη Αξία ....................................................................................................................................................53 

4. Προσδιορισμός αναγκαίων στοιχείων και πηγών - Τρόπος μέτρησης του Δείκτη Αποτελεσμάτων των 
αξιολογούμενων παρεμβάσεων ............................................................................................................... 55 

4.1. Δευτερογενή Στοιχεία ................................................................................................................................................55 

4.1.1. ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 ........................................................................................................................................... 55 
4.1.2. Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΕΚΥ (σύστημα ΗΔΙΚΑ) ..................................................................... 56 
4.1.1. Συστήματα Παρακολούθησης των Δικαιούχων .................................................................................................. 61 
4.1.2. Άλλα Συστήματα Παρακολούθησης .................................................................................................................... 63 

4.2. Πρωτογενή Στοιχεία ..................................................................................................................................................65 

4.2.1. Κατευθύνσεις για τη διενέργεια Ερευνών σε Στελέχη και Συνεδριών Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης 
μεταξύ Στελεχών ................................................................................................................................................... 67 

4.2.2. Κατευθύνσεις για τη διενέργεια Ερευνών Πεδίου στους Αποδέκτες των υπηρεσιών που παρέχονται από τις 
Κοινωνικές Δομές .................................................................................................................................................. 68 

4.2.3. Κατευθύνσεις για τη δειγματοληψία μεταξύ ωφελούμενων ΚΚ και ΔΒΑ ......................................................... 70 

4.3. Διασφάλιση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που 
χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020 ...............................................................................................................73 

4.4. Δείκτες Κοινωνικών Δομών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 .................................................................................76 

4.4.1. Δείκτης Εκροών 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» ........................................................................... 77 
4.4.2. Δείκτης Εκροών 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» ....................................... 77 
4.4.3. Δείκτης Αποτελέσματος 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες»

 78 

5. Βασικές Κατευθύνσεις για την διενέργεια των Περιφερειακών Αξιολογήσεων ....................................... 81 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .............................................................................................................................................. 82 

 

 

 



Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών των ΠΕΠ 2014-2020 

 

REMACO A.E.  Σελίδα |1 
 

Εισαγωγή 

Σκοπός του Έργου 

Σκοπό του Έργου, «Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται 

από τα ΠΕΠ 2014-2020», αποτελεί η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των Αξιολογήσεων των Δράσεων 

του ΕΚΤ, που αφορούν στην λειτουργία των Κοινωνικών Δομών, οι οποίες σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του 

Θεματικού Στόχου 9 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων) 

και θα διενεργηθούν σε Περιφερειακό Επίπεδο, ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική συνεισφορά τους, 

τόσο στην βελτίωση του τρόπου υλοποίησης των Δράσεων αυτών κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, 

όσο και στο σχεδιασμό ανάλογων Παρεμβάσεων για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027. 

Επισημαίνεται ότι το Έργο έχει ανατεθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) στην REMACO ΑΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης, με 

την από 30/12/2019 Σύμβαση, στο πλαίσιο του Συντονιστικού Ρόλου της ΕΥΣΕΚΤ, σε ότι αφορά το σχεδιασμό, 

την εφαρμογή και την αξιολόγηση των Δράσεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τις Πολιτικές του ΕΚΤ στα 13 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

Αντικείμενο και Περιβάλλον του Έργου 

Το Έργο έχει ως αντικείμενο την δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου, Συνεκτικού και Αποτελεσματικού 

Μεθοδολογικού Πλαισίου, με βάση το οποίο θα διενεργηθούν οι Αξιολογήσεις των Δράσεων που αφορούν 

στην λειτουργία των Κοινωνικών Δομών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και υλοποιούνται στο πλαίσιο 

του Θεματικού Στόχου 9 στις 13 Περιφέρειες της χώρας, από τις αρμόδιες ΕΥΔ των ΠΕΠ 2014-2020. 

Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω Αξιολογήσεις περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Σχέδια Αξιολόγησης κάθε ΠΕΠ 

του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Ο Σχεδιασμός του ανωτέρω Μεθοδολογικού Πλαισίου στοχεύει στην εφαρμογή κοινών εργαλείων, πηγών 

και ερευνών, στη βάση των οποίων θα εξαχθούν τα αποτελέσματα και οι απαντήσεις στα αξιολογητικά 

ερωτήματα των επιμέρους κριτηρίων της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών (ήτοι, αξιολόγηση της 

Συνάφειας και Συνοχής, της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας και της Προστιθέμενης Αξίας), ώστε να 

είναι δυνατή η αξιοποίησή τους, τόσο για την εξαγωγή συνεκτικών και συγκρίσιμων συμπερασμάτων ανά 

Κατηγορία Κοινωνικών Δομών, όσο και για την λήψη αποφάσεων, σε σχέση με τον σχεδιασμό των 

Παρεμβάσεων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027. 

Ειδικότερα, οι Κοινωνικές Δομές, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Δήμου (με δικαιούχους Δήμους, ή 

συμπράξεις Δήμων με ΜΚΟ) στο πλαίσιο των ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην Αξιολόγηση των οποίων θα 

εφαρμοστεί το σχετικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης, είναι οι ακόλουθες: 

1. Τα Κέντρα Κοινότητας: με βασική δομή, ή διευρυμένη δομή, με Παραρτήματα για την υποστήριξη της ένταξης 

ειδικών ομάδων πληθυσμού, όπως Ρομά και Μετανάστες (ΚΚ) 

2. Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια και Κοινωνικά Φαρμακεία (ΔΒΑ) 

3. Οι Δομές για Αστέγους: Υπνωτήρια και Κέντρα Ημέρας (ΔΑ) 

4. Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) 

5. Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ). 

Με βάση τα πλέον διαθέσιμα στοιχεία που παρασχέθηκαν από την ΕΥΣΕΚΤ (Μάρτιος 2020) στις 13 Περιφέρειες 

της χώρας λειτουργούν συνολικά περισσότερες από 740 Κοινωνικές Δομές, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

οποίων αποτελούν τα Κέντρα Κοινότητας (με τα Παραρτήματά τους) και οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών 

(42% και 36,5% αντίστοιχα). Σε επίπεδο Ωφελούμενων Πολιτών, οι οποίοι συνολικά υπερβαίνουν τις 510.000, 

το 90% περίπου προέρχεται από τα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία μαζί με τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών 

συγκεντρώνουν το σύνολο σχεδόν των Ωφελούμενων Πολιτών (98%).  
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Ο σχεδιασμός / προγραμματισμός και η οργάνωση της λειτουργίας των ανωτέρω Κοινωνικών Δομών 

πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-ΥΠΕΚΥ 

(πρώην Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΥΠΑΚΠ), σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις Περιφέρειες της χώρας και την ΕΥΣΕΚΤ, ενώ πραγματοποιήθηκε 

σχετική διαβούλευση με την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης 

της Ε.Ε. 

Οι ανωτέρω Κοινωνικές Δομές, στοχεύουν στην εφαρμογή Πολιτικών που ευθυγραμμίζονται με τις 

προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), όπως αυτές έχουν εξειδικευθεί, ως προς 

το περιεχόμενο και τη στόχευση, σε Περιφερειακό Επίπεδο με τις Περιφερειακές Στρατηγικές Κοινωνικής 

Ένταξης (ΠΕΣΚΕ). 

Τονίζεται ότι, η συμβατότητα των ΠΕΣΚΕ με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη, σε ότι 

αφορά την διασύνδεση και συνάφεια των Πυλώνων, των Επωφελούμενων, των Προτεραιοτήτων και Μέτρων 

Πολιτικής έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Παράλληλα, ο σχεδιασμός των ανωτέρω Κοινωνικών Δομών έλαβε υπόψη του την υποστήριξη της εφαρμογής 

πολιτικών και μέτρων, όπως: 

• Η καθολική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης-ΚΕΑ) 

• Το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ 

• Οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 

• Οι Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης και οι Πολιτικές Παροχής Ποιοτικών Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Τα Κέντρα Κοινότητας (τα οποία και υποστηρίζουν τον μεγαλύτερο αριθμό Ωφελούμενων Πολιτών των 

αξιολογούμενων Παρεμβάσεων), όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) και 

στην Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελούν δομές συμπληρωματικές των 

κοινωνικών υπηρεσιών των αντίστοιχων Δήμων και εποπτεύονται από αυτές. 

Σκοπός της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, (ο οποίος 

συστάθηκε με τον Ν. 4445/2016), είναι η περαιτέρω υποστήριξη των Δήμων στην εφαρμογή πολιτικών 

κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και η 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.  

Ειδικότερα, τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν ένα βασικό πυρήνα παροχής διευρυμένων κοινωνικών υπηρεσιών 

σε πρωτοβάθμιο επίπεδο (τύπου “One Stop Shοp”), με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, ο οποίος, σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών κάθε Δήμου, συνιστά μία δράση «ομπρέλα», παρέχοντας 

υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προαναφερθείσες πολιτικές, με έμφαση στην πρόσβαση σε κοινωνικές 

υπηρεσίες και παροχές (με βασική την υποστήριξη της εφαρμογής του ΕΕΕ). 

Ως χώρος πρώτης υποδοχής, τα Κέντρα Κοινότητας συμβάλλουν στο έργο των κοινωνικών υπηρεσιών των 

Δήμων στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού, με την ανάληψη των ακόλουθων αρμοδιοτήτων: 

α. την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, μέσω πληροφοριακού συστήματος, το οποίο 

εξασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων, 

β. τη σύσταση και διαχείριση αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, 

γ. τη διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες για θέματα κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήμων και την 

απευθείας και άμεση ενημέρωση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ.) του Εθνικού 

Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 

Κοινωνικής Συνοχής. 
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Οι Δομές Αστέγων καλύπτουν βασικές ανάγκες και παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες με γνώμονα την 

προστασία και την κοινωνική ένταξη των αστέγων όπως αυτοί ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 

29 του Ν. 4052/2012. 

Οι Δομές Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Κοινωνικά Φαρμακεία) προσφέρουν τα σχετικά 

βασικά αγαθά προς ωφελούμενους που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και κυρίως αυτών που 

βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας. 

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) παρέχουν ημερήσια φροντίδα σε ηλικιωμένα άτομα 

μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, 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. 

Τέλος, τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ) παρέχουν υπηρεσίες 

ειδικής αγωγής (εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, κ.λπ.), βάσει εξατομικευμένου 

προγράμματος, καθώς και υπηρεσίες ατομικής ή ομαδικής άσκησης, εκπαίδευσης στην αυτοεξυπηρέτηση και 

την εκμάθηση της καθημερινής ζωής, δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικοποίησης, συμμετοχής σε 

προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης, κ.λπ. 

Στις Ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται: 

1. Το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών. 

2. Το εύρος και το αντικείμενο των επιμέρους Αξιολογήσεων, καθώς και τα βασικά Κριτήρια Αξιολόγησης, με 

τα αντίστοιχα επιμέρους Αξιολογικά Ερωτήματα. 

3. Η ανάλυση των επιμέρους Αξιολογικών Ερωτημάτων και η μεθοδολογική προσέγγιση αυτών. 

4. Τα αναγκαία στοιχεία για την διενέργεια των αξιολογήσεων των Κοινωνικών Δομών και οι πηγές άντλησης 

αυτών, καθώς και  ο τρόπος μέτρησης του Δείκτη Αποτελεσμάτων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 

5. Οι βασικές Κατευθύνσεις για την διενέργεια των Περιφερειακών Αξιολογήσεων, οι οποίες 

ενσωματώνονται στον «Οδηγό Αξιολόγησης Κοινωνικών Δομών των ΠΕΠ 2014-2020». 
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1. Το πλαίσιο υλοποίησης των αξιολογήσεων των Κοινωνικών Δομών 

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» του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχει 

αποτελέσει ένα σημαντικό πυλώνα της άσκησης κοινωνικής πολιτικής στη χώρα κατά τα πρόσφατα έτη.  

Επιπλέον, η λειτουργία των υπό εξέταση Κοινωνικών Δομών έχει χαρακτηριστεί και από υψηλό βαθμό 

αποκέντρωσης στη χρηματοδότηση και διαχείριση τους ως πράξεων του ΕΣΠΑ, στο βαθμό που αυτές έχουν 

χρηματοδοτηθεί από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου. 

Ως «Κοινωνικές Δομές» στο πλαίσιο του παρόντος εξετάζονται οι παρακάτω Κατηγορίες Δομών1: 

▪ Κέντρα Κοινότητας: Κεντρικές Δομές, Παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) και κινητές 

μονάδες αυτών (ΚΚ) 

▪ Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Συσσίτια (ΔΒΑ) 

▪ Δομές Αστέγων: Υπνωτήρια & Κέντρα Ημέρας (ΔΑ) 

▪ Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

▪ Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) 

Βασικά στοιχεία για το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο ανά Κατηγορία Δομής παρουσιάζονται στο Παράρτημα 

Ι. Σημειώνεται ότι ως Κοινωνικές Δομές στο πλαίσιο των ΠΕΠ (ΕΚΤ) 2014-2020 χαρακτηρίζονται και οι Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και οι Δομές κακοποιημένων γυναικών, οι οποίες δεν εξετάζονται στην παρούσα 

μελέτη. 

Συνολικά, στο σύνολο της χώρας έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ πάνω από 740 Κοινωνικές Δομές, εκ των 

οποίων 248 Κέντρα Κοινότητας (με 68 παραρτήματα: Ρομά, ή Κέντρα ΚΕΜ), 271 Δομές Παροχής Βασικών 

Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία και Συσσίτια), 22 Δομές Αστέγων, 70 Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και 65 Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα 

με Αναπηρία (ΚΔΗΦ), έχοντας εξυπηρετήσει πάνω από 510.000 ωφελούμενους των πιο ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων. 

Η προγραμματική στόχευση της χρηματοδότησης των Δομών συνοδεύεται από υποχρεώσεις για την 

αξιολόγησή τους, οι οποίες έχουν ήδη περιληφθεί στα εγκεκριμένα ΠΕΠ και ειδικότερα στα Σχέδια 

Αξιολόγησής τους. Από την πρόβλεψη αυτή δημιουργείται και η ανάγκη για ένα Κοινό Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

ανάλυσης και αξιολόγησης της λειτουργίας τους σε εθνικό επίπεδο.  

Το γενικό πλαίσιο της υλοποίησης των αξιολογήσεων των Κοινωνικών Δομών από τα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα αφορά στην αποτύπωση της λογικής των παρεμβάσεων, καθώς και την ένταξή 

τους στο ευρύτερο πλαίσιο της εθνικής κοινωνικής πολιτικής και στις σχετικές προβλέψεις του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2014-2020 (ΕΣΠΑ), ήτοι Στόχοι, Επενδυτικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες 

Παρέμβασης, κλπ. Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει την τρέχουσα χρηματοδότηση των Κοινωνικών Δομών, καθώς 

και την χαρτογράφηση των βασικών συνδέσεων με άλλες πολιτικές (ΚΕΑ/ΕΕΕ, επιδόματα, ΤΕΒΑ, κ.λπ.). 

Σημαντικό τμήμα του θεωρητικού πλαισίου λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών αφορά στην ένταξή τους εντός 

του γενικότερου πλαισίου που τίθεται από τις σύγχρονες στρατηγικές για την ενεργό ένταξη και εν μέρει 

αποτυπώνονται σε εθνικές στρατηγικές και δράσεις (π.χ. Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης), οι οποίες κατά κανόνα ακολουθούν την παρακάτω αρχιτεκτονική: 

1. Στήριξη εισοδήματος, ώστε να διασφαλίζεται αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων χωρίς 

επαρκείς πόρους για την κάλυψη αναγκών.  

 
1 Δεν εξετάζονται δομές υποστήριξης γυναικών (έχουν αξιολογηθεί από μελέτη που εκπονήθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ), στέγες υποστηριζόμενης 

διαβίωσης (δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία τους), ή άλλες κατά τόπους δομές που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ (π.χ. στο πλαίσιο ΒΑΑ/ΟΧΕ). 
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2. Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης (παροχή συμβουλών, 

υγειονομικής περίθαλψης, φροντίδας, ψυχολογικής και κοινωνικής αποκατάστασης, κ.λπ.). 

3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης / Σύνδεσης με την αγορά εργασίας, μέσω ενεργητικών μέτρων 

απασχόλησης. 

1.1. Εθνικές πολιτικές για την Κοινωνική Ένταξη 

1.1.1. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη (2014) 

Η ενεργοποίηση των πόρων του Θεματικού Στόχου 9 (ΕΚΤ) συνδέθηκε με την Εθνική Στρατηγική για την 

Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ), η εκπόνηση και θεσμοθέτηση της οποίας αποτέλεσε αιρεσιμότητα για την 

ενεργοποίηση των σχετικών πόρων. Η σχετική στρατηγική αποτέλεσε ένα βασικό πλαίσιο το οποίο περιέλαβε 

τις γενικές κατευθύνσεις τις οποίες έπρεπε να ακολουθήσουν οι Περιφέρειες, προκειμένου να προχωρήσουν 

στην εκπόνηση αντίστοιχων περιφερειακών στρατηγικών.  

Είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη η αναγνώριση εκ των προτέρων ότι η ΕΣΚΕ δε συνοδεύεται από συγκεκριμένα 

στοιχεία ή δείκτες παρακολούθησης ή αξιολόγησης, ούτε για το εθνικό, ούτε για το περιφερειακό επίπεδο. 

Επιπλέον, εκ των διατυπώσεών της απαιτεί σημαντική εξειδίκευση του συνόλου των προβλεπόμενων 

γενικών δράσεων της (και πέραν της παρακολούθησης ή και της αξιολόγησης) σε όλα τα επίπεδα 

ενεργοποίησής της. 

H Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, αποτελεί το πλαίσιο δημιουργίας «….δικτύου ασφαλείας για 

τις ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης (άτομα και 

οικογένειες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού)», και «….θα χρησιμοποιηθεί 

ως αναπτυξιακό εργαλείο για την ορθολογική προώθηση κοινωνικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας». 

Η υιοθέτηση της ΕΣΚΕ εισάγει νέο Υπόδειγμα πολιτικών κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης υπέρ των 

ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ως ακολούθως:  

«Ένα πλέγμα δημόσιων πολιτικών για την προάσπιση βασικών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω 

οργανωμένων θεσμικών, επιχειρησιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων πρόληψης και καταπολέμησης της 

φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων» 

Η ΕΣΚΕ φιλοδοξεί να προάγει την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην κοινωνική και οικονομική ζωή, 

επιβάλλοντας τον σχεδιασμό πολιτικών που ενθαρρύνουν και προάγουν την κοινωνικοποίηση των πλέον 

ευάλωτων ατόμων, ενισχύοντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων και καλλιέργειας κοινωνικών 

επαφών / διαπροσωπικών σχέσεων. 

Η Στρατηγική δεν περιορίζεται στην παθητική υποστήριξη των ευάλωτων ατόμων, αλλά προβλέπει παρεμβάσεις 

ενεργητικών μέτρων, που θα ενισχύσουν ουσιαστικά τους ενδιαφερόμενους να αντιμετωπίσουν καταστάσεις 

ανάγκης και να επαναφέρουν την ζωή τους σε φυσιολογικό ρυθμό. Απώτερος στόχος των παρεμβάσεων είναι 

η σταδιακή αποκατάσταση της αυτοδυναμίας και του αυτοσεβασμού των εξυπηρετούμενων. Η Στρατηγική 

απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση: 

• στην κινητοποίηση όλων των τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας, με στόχο την αξιοποίηση του 

συνόλου των διαθέσιμων πόρων,  

• στον συντονισμό μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών παρεμβάσεων, με στόχο την διασφάλιση της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους και 

• στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας, με στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνικών αντιμετώπισης των 

κοινωνικών προβλημάτων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης δεν υιοθέτησε ως βιώσιμο σενάριο 

στόχευσης την καθολική κάλυψη του πληθυσμού, μέσω δημοσίων μη ανταποδοτικών μεταβιβάσεων και 
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υπηρεσιών, ανεξάρτητα από την θέση του ατόμου στην αγορά εργασίας, την κοινωνικοασφαλιστική του 

προστασία και την εισοδηματική / περιουσιακή του κατάσταση. Αντίθετα, προέκρινε μία στοχευμένη 

προσέγγιση, ώστε να διοχετεύονται πόροι και να δημιουργούνται ευκαιρίες σε άτομα και οικογένειες που 

αντιμετωπίζουν καταστάσεις κινδύνου, εξαιτίας της αντικειμενικής αδυναμίας τους να εξασφαλίσουν 

αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.  

Ως ωφελούμενοι της ΕΣΚΕ ορίστηκαν τα άτομα και οι οικογένειες που απειλούνται, ή έχουν εγκλωβισθεί σε 

συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με βάση την ακόλουθη τυπολογία:  

• πρόσωπα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, εξαιτίας της έλλειψης πόρων που θα εξασφάλιζαν την κάλυψη 

κύριων αναγκών (διατροφή, στέγαση, υγιεινή, θέρμανση κλπ.). 

• παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που απειλούνται ή έχουν εγκλωβισθεί σε καταστάσεις αποκλεισμού 

• πρόσωπα με αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, εξαιτίας συγκεκριμένων 

σωρευτικών ή διαζευκτικών παραγόντων (μακροχρόνια ανεργία, αναπηρία, επιβαρυμένη κατάσταση 

υγείας, εξάρτηση από τρίτα πρόσωπα για την άσκηση καθημερινών λειτουργιών, εξάρτηση από ψυχοτρόπες 

ουσίες, διαβίωση σε περιοχές με πολλαπλά μειονεκτήματα, διαβίωση σε δομές κλειστής φροντίδας, 

ακατάλληλες συνθήκες στέγασης / έλλειψη στέγης, χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και αναλφαβητισμός, 

υπερχρέωση, διακρίσεις λόγω της ιδιότητας μέλους ομάδων με θρησκευτικές / πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, 

διακρίσεις λόγω της ιδιότητας αιτούντος άσυλο, αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή οικονομικού 

μετανάστη). 

Η ΕΣΚΕ οργανώθηκε σε τρεις πυλώνες, οριοθετώντας τις βασικές προτεραιότητες δράσης των πολιτικών 

κοινωνικής ένταξης, ως ακολούθως: 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: «Καταπολέμηση της φτώχειας» 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: «Πρόσβαση σε υπηρεσίες» 

ΠΥΛΩΝΑΣ 3: «Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς» 

Οι τρεις Πυλώνες της ΕΣΚΕ εξειδικεύονται σε Επιχειρησιακούς Άξονες, που εξυπηρετούνται με συγκεκριμένες 

Προτεραιότητες Πολιτικής, οι οποίες προωθούνται με θεματικά Μέτρα όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 1 που 

ακολουθεί.  

Σημειώνεται ότι η ΕΣΚΕ δεν περιλαμβάνει διακριτή αναφορά σε ανεξάρτητες «κοινωνικές δομές» της μορφής 

που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως τα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία αποτελούν και τη μεγάλη 

πλειοψηφία των υπό εξέταση Κοινωνικών Δομών. Η έμφαση του συνόλου της Στρατηγικής εστιάζει στην 

παροχή υπηρεσιών. 

Εντός του πλαισίου της Προτεραιότητας Πολιτικής 1.2 «Πρόσβασης σε επαρκείς πόρους» (Πυλώνας 1, 

Επιχειρησιακός Άξονας 1), γίνεται αναλυτική μνεία στο Πρόγραμμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

και στην ανάγκη ύπαρξης Σχεδίου Ένταξης (ανά ωφελούμενο), το οποίο εκπονείται από την Κοινωνική 

Υπηρεσία του Δήμου. 

Σε ότι αφορά τις Δομές Βασικών Αγαθών και τις Δομές Αστέγων, αυτές εντάσσονται στον Πυλώνα 1, 

Επιχειρησιακός Άξονας 1, Προτεραιότητα 1.1 «Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά», και στα Μέτρα 1.1.1 

«Πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης» και 1.1.4 «Πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη» αντίστοιχα. 

Οι Δομές των ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ εντάσσονται στον Πυλώνα 3, Επιχειρησιακός Άξονας 3, Προτεραιότητα 

Πολιτικής 3.3 «Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες», στο Μέτρο 3.3.1 «Πρόσβαση 

σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας». 
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Σχήμα 1: Πυλώνες, Επιχειρησιακοί Άξονες, Προτεραιότητες Πολιτικής και Μέτρα ΕΣΚΕ 

 

 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1
«Καταπολέμηση της 

φτώχειας»

2. Πρόληψη και 
καταπολέμηση του 
αποκλεισμού των 

παιδιών 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2
«Πρόσβαση σε υπηρεσίες»

1. Καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας 

ΠΥΛΩΝΑΣ 3
«Αγορά εργασίας χωρίς 

αποκλεισμούς»

3. Προώθηση της 
ένταξης των ευπαθών 

ομάδων 

ΠΥΛΩΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ

4. Καλή διακυβέρνηση 
των πολιτικών ένταξης 

1.1: Πρόσβαση σε Βασικά Αγαθά
1.1.1. Πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης
1.1.2. Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
1.1.3. Αντιμετώπιση κρίσεων
1.1.4. Πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη
1.1.5. Πρόσβαση σε ενέργεια
1.1.6. Πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
1.1.7. Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη

1.1.8. Πρόσβαση σε δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής

1.2: Πρόσβαση σε Επαρκείς Πόρους
1.2.1. Πιλοτική εφαρμογή ενός Γενικού Προγράμματος Ελαχίστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος
1.2.2. Θεσμοθέτηση ενός Γενικού Συστήματος Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος 

1.2.3. Επιδοματική κάλυψη αναγκών οικιακής θέρμανσης

2.1: Πρόσβαση σε Οικονομικούς Πόρους
2.1.1. Πρόσβαση στο επίδομα απροστάτευτων παιδιών
2.1.2. Πρόσβαση στο ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

2.1.3. Πρόσβαση στο επίδομα στήριξης Τρίτεκνων και Πολύτεκνων

2.2: Πρόσβαση σε Οικονομικά Προσιτές και Ποιοτικές Υπηρεσίες
2.2.1. Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής
2.2.2. Πρόσβαση σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και 

αναψυχής
2.2.3. Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας
2.2.4. Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής φροντίδας
2.2.5. Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και επανένταξης
2.2.6. Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών κλειστής φροντίδας

2.2.7. Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες Νομικής Συνδρομής  

2.3: Πρόσβαση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση
2.3.1. Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 
2.3.2. Πρόσβαση σε υπηρεσίες σχολικής εκπαίδευσης 
2.3.3. Ειδική αγωγή των παιδιών με αναπηρία
2.3.4. Εκπαιδευτική Ένταξη παιδιών Ρομά 

2.3.5. Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής

3.1: Ενίσχυση εισοδηματικών πόρων των ανέργων
3.1.1. Πρόσβαση στο Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων 
3.1.2. Πρόσβαση σε ειδικά επιδόματα για ευάλωτες ομάδες ανέργων 

χαμηλού εισοδήματος

3.2: Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες ενεργοποίησης
3.2.1. Πρόσβαση ανέργων σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και 
άτυπης μάθησης 
3.2.2. Πρόσβαση ανέργων σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης 

3.2.3. Πρόσβαση ανέργων σε δράσεις Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

3.3: Πρόσβαση ανέργων με σωρευτικά χαρακτηριστικά 
αποκλεισμού και άλλων ομάδων
σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες
3.3.1. Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας 
3.3.2. Πρόσβαση σε υπηρεσίες κατ  οίκον φροντίδας 
3.3.3. Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής φροντίδας 
3.3.4. Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και επανένταξης 
3.3.5. Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών κλειστής φροντίδας 
3.3.6. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης της φερεγγυότητας των φτωχών 

νοικοκυριών

4.1: Συντονισμός των πολιτικών ένταξης
4.1.1. Εθνικός Μηχανισμός για τον συντονισμό των πολιτικών ένταξης 
4.1.2. Περιφερειακά Παρατηρητήρια Ένταξης 

4.1.3. Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης

4.2: Ποιότητα των πολιτικών ένταξης
4.2.1. Χάρτης Ποιότητας Κοινωνικών Υπηρεσιών 

4.2.2. Δίκτυα Κοινωνικής Καινοτομίας

4.3: Αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών ένταξης  
4.3.1. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα 
4.3.2. Ανάπτυξη του Κοινωνικού Πλουραλισμού 
4.3.3. Ανάπτυξη της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στο πεδίο των 

πολιτικών ένταξης

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΕΤΡΑΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΕΤΡΑ
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Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης εξειδικεύθηκε σε 13 Περιφερειακές Στρατηγικές Κοινωνικής Ένταξης 

(ΠΕΣΚΕ), οι οποίες εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αυτοδέσμευση για την ενεργοποίηση των 

πόρων του Θεματικού Στόχου 9 από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.  

Οι Περιφερειακές Στρατηγικές Κοινωνικής Ένταξης στηρίχθηκαν σε χαρτογράφηση κάθε Περιφέρειας 

αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της φτώχειας, τις ομάδες στόχο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες 

του πληθυσμού, και κατέληξαν σε ένα συνεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό κατάλληλων και αναγκαίων 

παρεμβάσεων για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος στοχευμένων δράσεων για την 

καταπολέμηση των φαινομένων της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής της κάθε Περιφέρειας. Στο πλαίσιο των ΠΕΣΚΕ προσδιορίσθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν/ 

ομαδοποιήθηκαν σε κάθε Περιφέρεια οι πληθυσμιακές ομάδες που είναι πιο ευάλωτες και πλήττονται ή 

απειλούνται από το φαινόμενο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, σκιαγραφήθηκαν οι ανάγκες 

ανά ομάδα - στόχο και προσδιορίσθηκαν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την κάλυψη των εντοπισμένων 

αναγκών τους. Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού των Περιφερειακών Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης 

αποτέλεσε η αξιοποίηση πολλαπλών συνεργατικών πηγών χρηματοδότησης της εφαρμογής/υλοποίησης της 

Στρατηγικής, εκ των οποίων βασική πηγή αποτέλεσαν οι πόροι του ΕΚΤ που διατέθηκαν στα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα μέσω του Θεματικού Στόχου 9. 

Οι ΠΕΣΚΕ τροφοδότησαν την εξειδίκευση του σχεδιασμού των επιμέρους Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων, τα οποία στη συνέχεια και με βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις του αρμόδιου για την πολιτική 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προχώρησαν στην εφαρμογή 

στοχευμένων παρεμβάσεων καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. 

1.1.2. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) (πρώην Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ) 

Η σταδιακή εφαρμογή (roll out) του προγράμματος ΕΕΕ/ΚΕΑ έχει αποτελέσει από το 2014 σημαντικό στοιχείο 

της κοινωνικής πολιτικής, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ένταξη μεγάλου αριθμού πράξεων Κέντρων 

Κοινότητας.  

Ειδικότερα, τόσο η άμεση εξυπηρέτηση των ωφελούμενων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, όσο και η 

προσπάθεια εισαγωγής της λογικής της ΕΣΚΕ (βλ. ανωτέρω) δημιούργησαν πρόσθετες ανάγκες (κυρίως 

προσωπικού) για τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Οι ανάγκες αυτές καλύφθηκαν εν πολλοίς από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω της ένταξης των σχετικών έργων των Κέντρων Κοινότητας.  

Ήδη από το 2016, ο Οδηγός Εφαρμογής & Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας είχε εντοπίσει τη σχετική ανάγκη 

και δυναμική, στο πλαίσιο της σχετικής στόχευσης πολιτικής:  

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές 

λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). Τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» 

διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, 

υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση 

«ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη 

υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος 

Αλληλεγγύης (που προβλέπεται να ξεκινήσει σταδιακά μέσα στο 2016, και να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο 

από τον Ιανουάριο του 2017), το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση 

της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ 

και την ΓΓ Δια Βίου Μάθησης, κλπ. 
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Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, όπως τελικά θεσμοθετήθηκε για το σύνολο της επικράτειας με το  

Ν. 4389/2016 (άρθρο 235)2, συνδυάζει τρεις πυλώνες οι οποίοι αποτυπώνονται συνοπτικά στον Πίνακα 1, που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 1. Οι πυλώνες του ΚΕΑ, 2018 (νυν ΕΕΕ) 

ΠΥΛΩΝΕΣ 
ΠΥΛΩΝΑΣ 1 

Εισοδηματική ενίσχυση 
ΠΥΛΩΝΑΣ 2 

 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης 
ΠΥΛΩΝΑΣ 3 

Υπηρεσίες ενεργοποίησης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Η παροχή χρηματικής ενίσχυσης 
στο ωφελούμενο νοικοκυριό 
 
Το εγγυημένο ποσό ορίζεται: 
 200 ευρώ το μήνα για 

μονοπρόσωπο νοικοκυριό 
 100 ευρώ για κάθε επιπλέον 

ενήλικο μέλος (δηλαδή ένα 
επιπλέον 50% προστίθεται στο 
βασικό ποσό) 

 50 ευρώ για κάθε ανήλικο 
μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 
25% προστίθεται στο βασικό 
ποσό) 

Οι δικαιούχοι, ανάλογα με τις ανάγκες 
τους, θα διασυνδέονται με άλλες 
κοινωνικές υπηρεσίες/ προγράμματα, με 
την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εκάστοτε 
κριτήρια ένταξης. Ενδεικτικά:  
 Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

ανασφαλίστων.  
 Παραπομπή και ένταξη σε δομές και 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και 
υποστήριξης.  

 Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές 
δομές για την αντιμετώπιση της 
φτώχειας.  

 Ένταξη σε προγράμματα που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους.  

 Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων 
ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων 
ύδρευσης.  

 Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και 
Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη 
του νοικοκυριού, εφόσον δύνανται 
να εργαστούν και δεν εργάζονται, 
προωθούνται σε δράσεις που 
στοχεύουν στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά 
εργασίας μέσω υπηρεσιών 
απασχόλησης και μπορεί να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:  
 Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης 

εργασίας.  
 Τη συμμετοχή σε προγράμματα 

κοινωφελούς εργασίας.  
 Τη συμμετοχή σε προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης.  
 Τη συμμετοχή σε προγράμματα 

απόκτησης επαγγελματικής 
εμπειρίας.  

 Την ένταξη ή την επιστροφή στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και στα 
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.  

Τα Κέντρα Κοινότητας λειτουργούν ως βασικό σημείο υποδοχής και εξυπηρέτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο 

Εισόδημα. 

1.1.3. Εξειδίκευση Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη (2015) 

Σε συνέχεια των ανωτέρω εκπονήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η Εξειδίκευση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική 

Ένταξη (2015). 

Οι υπό εξέταση Κοινωνικές Δομές μνημονεύονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Άξονα 1 «Καταπολέμηση της 

ακραίας φτώχειας – Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης», στο οποίο αποτυπώνεται η αυξανόμενη 

προτεραιότητα της πολιτικής στις Δομές. Ειδικότερα, στο σχετικό κείμενο αναφέρεται:  

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης», ενσωματώνονται δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσω των 13 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΣΕΣ 2014-2020. Το υφιστάμενο Δίκτυο Δομών 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας περιλαμβάνει 9 δομές. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο να γίνει 
προτεραιοποίηση στη συνέχιση της λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί 
στο πεδίο του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας τα τελευταία έξι χρόνια. 

Μέσα από τις δράσεις του θεματικού στόχου, θα διασφαλίζεται η πρόσβαση σε τρόφιμα αλλά και σε 
δομές βραχυχρόνιας στέγασης. 

Ομάδα Στόχου: Άστεγοι, άτομα και νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι εντός του κειμένου δεν γίνεται μνεία σε Κέντρα Κοινότητας, όπως τελικά 

εντάχθηκαν στα ΠΕΠ 2014-2020. Αντιθέτως, γίνεται εκτενής μνεία στην αναβάθμιση των (υφιστάμενων) 

Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και τα Παραρτήματα αυτών, καθώς και στη «Δημιουργία 

Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης». 

 
2  Πρώτη εισαγωγή ως Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και εξειδίκευση με τις Υπουργικές Αποφάσεις Α. Δ13/οικ./33475/1935 (2018) 

και Αριθμ. Δ13/οικ./54653/2701 (2018). Το 2020 μετονομάστηκε εκ νέου σε Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ν. 4659/2020 – ΦΕΚ Τεύχος 
21 A, 03.02.2020).  
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Σε γενικές γραμμές, το κείμενο αποτυπώνει ενέργειες, οι οποίες συνδέονται με τους τρεις από τους τέσσερις 

Επιχειρησιακούς Άξονες της ΕΣΚΕ, χωρίς μνεία στον (κρίσιμο) Επιχειρησιακό Άξονα 4 «Καλή διακυβέρνηση των 

πολιτικών ένταξης». Αντιστοίχως, όπως και στην ΕΣΚΕ, η εξειδίκευση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την 

Κοινωνική Ένταξη δε συνοδεύεται από συγκεκριμένες ενέργειες παρακολούθησης ή και αξιολόγησης. 

1.1.4. Προγραμματισμός ΕΚΤ 2014-2020 

Η υλοποίηση δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 2014-2020 στην Ελλάδα περιέχει έναν υψηλό 

βαθμό «περιφεριοποίησης», ειδικά σε ότι αφορά τον Θεματικό Στόχο 9, στον οποίο εμπίπτουν οι υπό εξέταση 

Κοινωνικές Δομές. Οι Θεματικοί Στόχοι του ΕΚΤ αποτυπώνονται συνοπτικά στον ακόλουθο Πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Θεματικοί Στόχοι ΕΚΤ, 2014-2020 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

8 
Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού 

9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 

10 
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την 

απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

11 Βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης 

Οι υπό αξιολόγηση Δομές εμπίπτουν, κατά περίπτωση, ή ανάλογα με τις επιλογές των αρμόδιων υπηρεσιών 

διαχείρισης, σε διαφορετικές Επενδυτικές Προτεραιότητες και Τομείς Παρέμβασης του Θεματικού Στόχου 9, 

όπως αποτυπώνεται συνοπτικά στον ακόλουθο Πίνακα 3. Σημειώνεται ότι ειδικά στην περίπτωση του ΘΣ9 οι 

Επενδυτικές Προτεραιότητες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο Τομέα Παρέμβασης η κάθε μία. 

Πίνακας 3. Επενδυτικές Προτεραιότητες και Τομείς Παρέμβασης ΘΣ9 ΕΚΤ 2014-2020, που αφορούν στις Κοινωνικές Δομές 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

9.ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

110 - Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

9.iii – Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών 

111 - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών 

9.iv – Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

Με βάση τις αιρεσιμότητες της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου και τις εθνικές επιλογές για την πλήρωση 

αυτών, η ενεργοποίηση των σχετικών πόρων συνδέθηκε με την ύπαρξη «Στρατηγικών κοινωνικής ένταξης και 

αντιμετώπισης της φτώχειας» σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η ΕΣΚΕ αποτέλεσε αιρεσιμότητα για την ΠΠ 

2014-2020, ενώ σχετικές αυτοδεσμεύσεις για την κατάρτιση Περιφερειακών Στρατηγικών για την 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και την Κοινωνική Ένταξη, ενσωματώθηκαν στα 13 ΠΕΠ.  



Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών των ΠΕΠ 2014-2020 

 

REMACO A.E.  Σελίδα |11 
 

1.1.5. Κρίσιμα στοιχεία προγραμματισμού ανά εξεταζόμενη Κατηγορία Δομών (2015/2016) 

Πέραν των προαναφερθέντων προγραμματικών κειμένων ειδική σημασία για την αξιολόγηση της υλοποίησης 

των πράξεων Κοινωνικών Δομών έχουν οι κατευθύνσεις που δόθηκαν από το (τότε) Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την περίοδο Οκτωβρίου 2015 – Μαρτίου 2016. 

Στη σχετική διαδικασία διαβούλευσης καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι εισηγήσεις των συναρμόδιων Υπουργείων 

(Εργασίας και Ανάπτυξης) για την Ενεργοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ 

(13.11.2015 και 1.12.2015), καθώς και η εσωτερική διαβούλευση μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και των 

Περιφερειών για τις εν λόγω δράσεις, από τις οποίες προέκυψαν ως Δομές προτεραιότητας οι ακόλουθες: 

1. Κέντρα Κοινότητας  

2. Κοινωνικές Δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, με την εξής κατηγοριοποίηση: 

2.1  Δομή παροχής βασικών αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Κοινωνικά Φαρμακεία) 

2.2  Δομές για Αστέγους (Υπνωτήρια και Κέντρα Ημέρας) 

3. Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) 

4. Κέντρα ημερήσια φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

5. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (δεν εξετάζονται στο παρόν). 

Τα ειδικά χαρακτηριστικά λειτουργίας ανά Κατηγορία αξιολογούμενων Δομών παρουσιάζονται στις επόμενες 

παραγράφους, ενώ το αναλυτικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Δομών αυτών παρατίθεται 

στο Παράρτημα Ι. 

 Κέντρα Κοινότητας 

Τα Κέντρα Κοινότητας ορίζονται ως νέα δράση, με καινοτόμα χαρακτηριστικά και με τη λειτουργία τους 

επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των 

πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. 

Το αντικείμενο των Κέντρων Κοινότητας εξειδικεύτηκε προκειμένου αυτά: 

α)  να λειτουργήσουν ως Πύλη Εισόδου 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. 

β)  να παρέχουν Διασύνδεση με τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και άλλες 

κοινωνικές υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια της περιοχής παρέμβασής τους. Κεντρικό ρόλο είχε η 

δικτύωση με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, για τη διασφάλιση της άμεσης παραπομπής των ωφελουμένων 

ατόμων αλλά και την πρόσβαση στην πληροφόρηση για προγράμματα και δράσεις προώθησης στην 

απασχόληση, τα οποία προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν. 

γ)  να παρέχουν Ποιοτικές Υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, παροχή συμβουλευτικής 

αγωγής σε θέματα νομικού χαρακτήρα, ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού, ανάπτυξη δράσεων 

δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης, διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, 

επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική 

ένταξη, προγράμματα για τη δημιουργία ευκαιριών για νέους κ.λπ. 

Δόθηκε, επίσης, η δυνατότητα να λειτουργούν Παραρτήματα για να εξυπηρετούν ειδικές/ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού, όπως οι καταυλισμοί Ρομά και οι θύλακες Μεταναστών, καθώς και κινητές μονάδες για τον 

εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών.  

Ως ωφελούμενοι των Κέντρων Κοινότητας ορίστηκαν πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των 

«Κέντρων Κοινότητας» και συγκεκριμένα ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», 

άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν 

καταστάσεις αποκλεισμού, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό τα Κέντρα Κοινότητας θα 
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μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίτευξη, τόσο των επιμέρους στόχων των τριών πυλώνων του Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος, όσο και της στόχευσης του ΘΣ9 των ΠΕΠ. 

Όσον αφορά τη χωροθέτηση των Κέντρων Κοινότητας, προβλέφθηκε η χρήση πληθυσμιακών κριτηρίων σε 

επίπεδο Δήμου εστιάζοντας σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων και ταυτόχρονα 

προσδιορίζοντας ότι κάθε Δήμος δεν θα μπορούσε να έχει περισσότερα από ένα Κέντρο Κοινότητας. 

Αντιστοίχως, δόθηκαν κατευθύνσεις για τη στελέχωση και ετήσια χρηματοδότηση των Κέντρων Κοινότητας στη 

βάση μιας αναλογικής στελέχωσης, σε σχέση με τον πληθυσμό του Δήμου, την ύπαρξη θυλάκων Ρομά ή την 

αυξημένη παρουσία μεταναστών. Οι επιμέρους κατηγορίες που προσδιορίσθηκαν είναι οι εξής:  

▪ Δομές χωρίς παραρτήματα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό 10.000-40.000 κατοίκους 

▪ Δομές χωρίς παραρτήματα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό 40.000-100.000 κατοίκους 

▪ Δομές χωρίς παραρτήματα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους 

▪ Δομές με ένα παράρτημα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό 10.000-40.000 κατοίκους 

▪ Δομές με ένα παράρτημα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό 40.000-100.000 κατοίκους 

▪ Δομές με ένα παράρτημα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους 

▪ Δομές με δύο παραρτήματα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό 10.000-40.000 κατοίκους 

▪ Δομές με δύο παραρτήματα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό 40.000-100.000 κατοίκους 

▪ Δομές με δύο παραρτήματα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους. 

 Δομές Βασικών Αγαθών 

Η δράση αφορούσε τη συνέχιση δομών, οι οποίες είχαν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013, 

καθώς και στη δημιουργία νέων αντίστοιχων δομών σε περιοχές που προκύπτουν από τις ΠΕΣΚΕ. 

Στις Δομές αυτές δεν συμπεριελήφθη η υπηρεσία της ψυχοκοινωνικής και άλλης υποστήριξης, καθώς και της 

διαμεσολάβησης, οι οποίες ενσωματώνονται στην λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, εντασσόμενες σε ένα 

ευρύτερο ενοποιημένο σύνολο υπηρεσιών. 

Δομές Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία): Η δράση εστίασε στη λειτουργία (ή 

και συλλειτουργία) των δομών των κοινωνικών παντοπωλείων και των δομών που παρείχαν συσσίτια. Στόχος 

της λειτουργίας των Δομών αυτών είναι να λειτουργήσουν σε συνέργεια με το ΤΕΒΑ, με ελάχιστο αριθμό 

ωφελουμένων τα 100 νοικοκυριά ανά Δομή. Η λειτουργία των δομών προϋπολογίσθηκε με βάση τις ανάγκες 

του πληθυσμού του κάθε Δήμου και τον αριθμό των ωφελούμενων νοικοκυριών, ως εξής: 

▪ Δομές με λειτουργία μόνο παντοπωλείου (με ελάχιστο αριθμό ωφελούμενων τα 100 νοικοκυριά) 

▪ Δομές με λειτουργία συσσιτίου ή παντοπωλείου και συσσιτίου από 100 έως 150 ωφελούμενους 

▪ Δομές με λειτουργία συσσιτίου ή παντοπωλείου και συσσιτίου πάνω από 150 ωφελούμενους. 

Κοινωνικά Φαρμακεία: Προγραμματίστηκε η εκ νέου συγχρηματοδότηση των Κοινωνικών Φαρμακείων και η 

λειτουργία τους προϋπολογίσθηκε με βάση ελάχιστο αριθμό ωφελούμενων τα 100 άτομα. 

 Δομές Αστέγων  

Λόγω του οξυμένου προβλήματος έλλειψης στέγης, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, προβλέφθηκε η 

συγχρηματοδότηση της λειτουργίας Δομών για άστεγους ως διακριτών πράξεων, αλλά σε συνέργεια με την 

κεντρική δράση των Κέντρων Κοινότητας (π.χ. μέσω εντοπισμού περιπτώσεων αστέγων από τα Κέντρα 

Κοινότητας και παραπομπής τους στις Δομές Αστέγων), περιλαμβάνοντας Υπνωτήρια και Κέντρα Ημέρας, με 

αναβαθμισμένες υπηρεσίες και ειδική έμφαση στη δυνατότητα φιλοξενίας και τοξικοεξαρτημένων ατόμων, σε 

συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ.  

Ο προϋπολογισμός του ετήσιου κόστους λειτουργίας τους πραγματοποιήθηκε με βάση τον αριθμό των 

ωφελούμενων ή/και την φιλοξενία τοξικοεξαρτημένων ατόμων, ως ακολούθως: 

▪ Υπνωτήριο που εξυπηρετεί 30 έως 60 αστέγους 
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▪ Υπνωτήριο που εξυπηρετεί 60 έως 90 αστέγους 

▪ Υπνωτήριο που εξυπηρετεί 30 έως 60 αστέγους και φιλοξενεί και τοξικοεξαρτημένα άτομα 

▪ Υπνωτήριο που εξυπηρετεί 60 έως 90 αστέγους και φιλοξενεί και τοξικοεξαρτημένα άτομα 

▪ Κέντρο Ημέρας που εξυπηρετεί 50 έως 100 αστέγους 

▪ Κέντρο Ημέρας που εξυπηρετεί 100 έως 200 αστέγους. 

 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

Τα ΚΗΦΗ παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να 

αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κ.λπ.). 

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη συνέχιση της δράσης που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑΝΑΔ 2007-

2013, για ένα έτος3, λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας για μια ολοκληρωμένη 

πολιτική για τους ηλικιωμένους (Πρωτοβάθμιο Σύστημα Φροντίδας Ηλικιωμένων), με τη δημιουργία Δικτύου 

φροντίδας ηλικιωμένων, συμπεριλαμβάνοντας αναδιοργάνωση όλων των παραμέτρων (π/υ, χωροθέτηση, 

πακέτο υπηρεσιών, κ.λπ.) των υφιστάμενων δράσεων, συγχρηματοδοτούμενων και μη. 

Ο προϋπολογισμός του ετήσιου κόστους λειτουργίας των συγκεκριμένων Δομών πραγματοποιήθηκε 

λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη, από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των 

δομών, ελάχιστη στελέχωση τους για την εξυπηρέτηση 25 ατόμων.  

 Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) 

Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε 

άτομα με κινητικές αναπηρίες, με αισθητηριακές αναπηρίες, με νοητική υστέρηση, με πολλαπλές αναπηρίες, ή 

με διαφορετικού είδους αναπηρία.  

Ο σχεδιασμός αφορούσε συνέχιση της δράσης που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 με 3ετή 

χρηματοδότηση4. Ο προϋπολογισμός του κόστους λειτουργίας των Δομών αυτών, προσδιορίσθηκε με τη χρήση 

τυποποιημένης κλίμακας κόστους ανά μονάδα (unit cost): μηνιαίο κόστος ανά ωφελούμενο5.  

1.1.6. Τρέχουσα πρόοδος υλοποίησης των παρεμβάσεων των Κοινωνικών Δομών 

Ξεκινώντας από το 2016, τα ΠΕΠ μετά από διαδικασίες εσωτερικής διαβούλευσης του αρμόδιου για την 

πολιτική Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τις Περιφέρειες για το 

σχεδιασμό και την ενεργοποίηση των παρεμβάσεων και υπό την καθοδήγηση της ΕΥΣΕΚΤ6, έχουν ενεργοποιήσει 

διαδοχικές προσκλήσεις για την ένταξη ή/και επέκταση έργων Κοινωνικών Δομών. Συνολικά, στα ΠΕΠ έχουν 

ενταχθεί 537 Πράξεις Κοινωνικών Δομών (744 διαφορετικές δομές), όπως αυτές έχουν οριστεί στο πλαίσιο του 

παρόντος.  

Σημαντικός αριθμός Πράξεων περιλαμβάνει περισσότερες από μία μοναδικές Δομές (ένα Κέντρο Κοινότητας με 

Παράρτημα ή ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο με Συσσίτιο), όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 4, που 

ακολουθεί. 

Με βάση τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, ο αριθμός ωφελούμενων από τα Κέντρα Κοινότητας ανέρχεται περίπου σε 

460.000 άτομα, ενώ ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων από τις υπόλοιπες Κατηγορίες Δομών, ανήλθε σε 

57.739 στις 31.12.2018. Σημειώνεται ότι στα περισσότερα ΠΕΠ, έως και το έτος υλοποίησης 2018, μετρούνταν 

στα Παντοπωλεία και τα Συσσίτια ως ωφελούμενοι οι λήπτες των υπηρεσιών/αγαθών και τα προστατευόμενα 

 

3   Η λειτουργία τους παρατάθηκε για 2 έτη αρχικά και επιπλέον 3 έτη στη συνέχεια. 

4   Η λειτουργία τους παρατάθηκε για επιπλέον 3 έτη. 
5  Το επιλέξιμο κόστος προσδιορίσθηκε σε 800 € μηνιαίως ανά ωφελούμενο, για 8 ώρες παρεχόμενων υπηρεσιών ημερησίως, 

συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς τη δομή, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το ύψος νοσηλίου των ΚΔΗΦ 
που παρέχεται από τον ΕΟΠΥΥ. 

6  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» 
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μέλη του νοικοκυριού. Εξαίρεση αποτελούσαν 3 ΠΕΠ: Το ΠΕΠ Ηπείρου μετρούσε μόνο λήπτες σε Παντοπωλεία 

και Συσσίτια, τα ΠΕΠ Θεσσαλίας και Β. Αιγαίου μετρούσαν μόνο λήπτες σε Παντοπωλεία. Από το έτος 2019 

εφαρμόζεται ενιαίος τρόπος μέτρησης, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της ΕΥΣΕΚΤ7. 

Πίνακας 4. Κοινωνικές Δομές, 2020 (σύνολο χώρας) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ 
ΑΡ. 

ΠΡΑΞΕΩΝ* 
ΑΡ. 

ΔΟΜΩΝ* 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

(δικαίωμα υποβολής πρότασης) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Κέντρα Κοινότητας 
(ΚΚ) 

247 3168 

ΟΤΑ α΄ βαθμού 
Δημοτικά ΝΠΔΔ 
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Δήμων 
Λοιποί δημοτικοί φορείς 

63 από τις 
ενταγμένες πράξεις 
περιλαμβάνουν 
παραρτήματα, ενώ 
μια πράξη 
περιλαμβάνει 2 
Κεντρικές Δομές 

459.632** 

Δομές Βασικών 
Αγαθών (ΔΒΑ) - 
Κοινωνικά 
Παντοπωλεία, 
Κοινωνικά 
Φαρμακεία, 
Συσσίτια 

143 271 

ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή Δημοτικά 
ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, 
λοιποί δημοτικοί φορείς, ή 
ΚΟΙΝΣΕΠ του νόμου 4019/2011 
και ΚΟΙΣΠΕ του 2716/1999 ή 
ΜΚΟ, μετά από σύναψη 
συμφωνητικού με τον οικείο 
Δήμο 

Περιλαμβάνονται 
100 πράξεις με 
περισσότερες από 
μία Δομές 

41.931*** 

Δομές Αστέγων 
(ΔΑ)- Κέντρα Ημέρας 
και Υπνωτήρια 

16 22 

ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή νομικά 
πρόσωπα αυτών, 
ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα πιστοποιημένα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 2646/98 ή ΝΠΙΔ 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
του Ν. 4139/2013  μετά από 
σύναψη συμφωνητικού με τον 
οικείο Δήμο 

6 πράξεις 
περιλαμβάνουν και 
τις δύο Δομές 
(Υπνωτήρια & 
Κέντρα Ημέρας) 

6.159*** 

Κέντρα Ημερήσιας 
Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 
(ΚΗΦΗ) 

66 70 

ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
αυτών / Δημοτικές Κοινωφελείς 
Επιχειρήσεις του Ν.3463/2006 / 
Διαδημοτικές Επιχειρήσεις / 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, που νομίμως έχουν 
αδειοδοτηθεί και έχουν τη 
δυνατότητα παροχής αυτών των 
υπηρεσιών, σύμφωνα με το 
θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 
που διέπει την ίδρυση και 
λειτουργία τους, όπως ισχύει 
κάθε φορά 

Δομές που 
συνεχίζονται από την 
προηγούμενη 
προγραμματική 
περίοδο. 
Μια περίπτωση 
όπου ένας 
δικαιούχος είναι 
υπεύθυνος για τρεις 
Δομές. 

1.944*** 

Κέντρα 
Διημέρευσης/ 
Ημερήσιας 
Φροντίδας (ΚΔΗΦ) 

65 65 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα: α) που λειτουργούν 
ΚΔΗΦ, 
β) Λοιπά Κέντρα που έχουν 
νομίμως αδειοδοτηθεί για την 
παροχή υπηρεσιών συναφών 
προς τα Κέντρα Διημέρευσης - 
Ημερήσιας Φροντίδας. 

Προϋπόθεση ένταξης 
η αδειοδότηση 
σύμφωνα με την 
Π4α/οικ.4633/ 
29.9.1993 απόφαση 
Υφυπ. Υγείας 
Πρόνοιας & Κοιν. 
Ασφαλίσεων 

1.705*** 

ΣΥΝΟΛΑ 537 744   511.371 
*Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ, 2020 / **Πηγή: ΗΔΙΚΑ, Φεβρουάριος 2020 / ***Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ, στοιχεία 31.12.2018 
  

 
7  Ηλεκτρονικό Μήνυμα της ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των ΠΕΠ 2014-2020 με θέμα «Οδηγίες για τη μέτρηση του δείκτη 05503 στα ΠΕΠ», 7.2.2020 
8  Στο συγκεκριμένο αριθμό έχουν προσμετρηθεί και τα Παραρτήματα των διευρυμένων ΚΚ, ενώ στον δείκτη 05502 δεν προσμετρώνται ως 

διακριτές δομές. 
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 Κέντρα Κοινότητας ανά Περιφέρεια και Επενδυτική Προτεραιότητα 

Ως Κέντρα Κοινότητας έχουν ενταχθεί 247 πράξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά 316 Δομές (248 Κεντρικές 

Δομές & 68 Παραρτήματα ή κινητές μονάδες), όπως  παρουσιάζονται στον κατωτέρω Πίνακα 5. 

Πίνακας 5. Αριθμός ενταγμένων Πράξεων, Δομών και ωφελούμενων Κέντρων Κοινότητας (ανά Περιφέρεια) 

ΠΕΠ ΑΡ. ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ* ΑΡ. ΔΟΜΩΝ* ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ** 

ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ 22 30 43.340 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 38 47 65.469 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 23 31 39.889 

ΗΠΕΙΡΟΣ 10 10 14.986 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 19 28 44.047 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  10 11 11.724 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 25 27 25.270 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5 10 6.925 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 5 8 7.860 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5 10 10.705 

ΚΡΗΤΗ 16 19 28.510 

ΑΤΤΙΚΗ 56 70 143.578 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 13 15 17.329 

ΣΥΝΟΛΟ 247 316 459.632 

*Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ, 2020/ **Πηγή: ΗΔΙΚΑ, Φεβρουάριος 2020 (επεξεργασία REMACO A.E.) 

Σημειώνεται ότι καταγράφονται διαφοροποιήσεις μεταξύ των Περιφερειών, ως προς τις Επενδυτικές 

Προτεραιότητες στις οποίες έχουν ενταχθεί τα Κέντρα Κοινότητας. Ειδικότερα σε 8 Περιφέρειες έχουν ενταχθεί 

στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii, σε 4 Περιφέρειες στην 9iv, ενώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σχετικές 

Πράξεις έχουν ενταχθεί και στις δύο Προτεραιότητες και κατά περίπτωση σε διαφορετικές Κατηγορίες 

Παρέμβασης (110 και 112). Η ανά Επενδυτική Προτεραιότητα Περιφερειακή κατανομή των  Κέντρων 

Κοινότητας, παρουσιάζεται στον  κατωτέρω Πίνακα 6. 

Πίνακας 6. Περιφερειακή κατανομή Κέντρων Κοινότητας ανά Επενδυτική Προτεραιότητα 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ* ΑΡ. ΔΟΜΩΝ* 

9ii 138 185 

ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ 22 30 

ΗΠΕΙΡΟΣ 10 10 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 19 28 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5 10 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 5 8 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5 10 

ΚΡΗΤΗ 16 19 

ΑΤΤΙΚΗ 56 70 

9ii,9iv 7 15 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 7 15 

9iv 102 116 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 38 47 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 16 16 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  10 11 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 25 27 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 13 15 

ΣΥΝΟΛΟ 247 316 
*Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ, 2020  
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 Δομές Βασικών Αγαθών ανά Περιφέρεια και Επενδυτική Προτεραιότητα 

Ως Δομές Βασικών Αγαθών έχουν ενταχθεί σε 11 ΠΕΠ 143 πράξεις οι οποίες περιλαμβάνουν 271 Δομές, όπως  

παρουσιάζονται στον κατωτέρω Πίνακα 7. Το σύνολο των ΔΒΑ έχει ενταχθεί στην Επενδυτική Προτεραιότητα 

9iv. 

Πίνακας 7. Αριθμός ενταγμένων Πράξεων, Δομών και ωφελούμενων των Δομών Βασικών Αγαθών (ανά Περιφέρεια) 

ΠΕΠ ΑΡ. ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ* ΑΡ. ΔΟΜΩΝ* ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ** 

ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ 3 3 693 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 21 43 4.585 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4 8 1.341 

ΗΠΕΙΡΟΣ 11 17 3.309 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 7 15 1.900 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  - - - 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 6 10 5.408 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - - - 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 8 11 2.500 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4 7 1.650 

ΚΡΗΤΗ 8 11 2.101 

ΑΤΤΙΚΗ 69 143 18.200 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2 3 244 

ΣΥΝΟΛΟ 143 271 41.931 

*Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ, 2020 / **Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ, στοιχεία 31.12.2018 

 Δομές Αστέγων ανά Περιφέρεια και Επενδυτική Προτεραιότητα 

Ως Δομές Αστέγων έχουν ενταχθεί σε 6 ΠΕΠ συνολικά 16 πράξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά 22 Δομές, 

όπως  παρουσιάζονται στον κατωτέρω Πίνακα 8. 

Πίνακας 8. Αριθμός ενταγμένων Πράξεων, Δομών και ωφελούμενων των Δομών Αστέγων (ανά Περιφέρεια) 

ΠΕΠ ΑΡ. ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ* ΑΡ. ΔΟΜΩΝ* ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ** 

ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ - -  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 2 1.716 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1 1 μη διαθέσιμος 

ΗΠΕΙΡΟΣ 1 1 22 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 3 4 μη διαθέσιμος 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  - - - 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - - - 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - - - 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1 1 211 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - - - 

ΚΡΗΤΗ - - - 

ΑΤΤΙΚΗ 9 13 4.210 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 16 22 6.159 

*Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ, 2020 / **Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ, στοιχεία 31.12.2018 

Σημειώνεται ότι καταγράφονται διαφοροποιήσεις μεταξύ των Περιφερειών ως προς τις Επενδυτικές 

Προτεραιότητες στις οποίες έχουν ενταχθεί οι Δομές Αστέγων, καθώς σε 4 Περιφέρειες έχουν ενταχθεί στην 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii, ενώ σε 2 Περιφέρειες στην 9iv. Η ανά Επενδυτική Προτεραιότητα Περιφερειακή 

κατανομή των  Δομών Αστέγων, παρουσιάζεται στον  κατωτέρω Πίνακα 9. 
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Πίνακας 9. Περιφερειακή κατανομή Δομών Αστέγων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ* ΑΡ. ΔΟΜΩΝ* 

9ii 14 20 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 2 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1 1 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 3 4 

ΑΤΤΙΚΗ 9 13 

9iv 2 2 

ΗΠΕΙΡΟΣ 1 1 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 16 22 

*Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ, 2020  

 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ανά Περιφέρεια και Επενδυτική Προτεραιότητα 

Ως ΚΗΦΗ έχουν ενταχθεί σε όλα τα ΠΕΠ συνολικά 66 πράξεις οι οποίες περιλαμβάνουν συνολικά 70 Δομές, 

όπως  παρουσιάζονται στον κατωτέρω Πίνακα 10. Το σύνολο των ΚΗΦΗ έχει ενταχθεί στην Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9iv. 

Πίνακας 10. Αριθμός ενταγμένων Πράξεων, Δομών και ωφελούμενων ΚΗΦΗ (ανά Περιφέρεια) 

ΠΕΠ ΑΡ. ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ* ΑΡ. ΔΟΜΩΝ* ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ** 

ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ 3 3 56 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 8 10 328 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2 4 125 

ΗΠΕΙΡΟΣ 7 7 282 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2 2 35 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  7 7 264 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 1 30 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2 2 41 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3 3 72 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2 2 46 

ΚΡΗΤΗ 16 16 405 

ΑΤΤΙΚΗ 8 8 165 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5 5 95 

ΣΥΝΟΛΟ 66 70 1.944 
*Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ, 2020 / **Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ, στοιχεία 31.12.2018 

 Κέντρα Διημέρευσης ΑμεΑ ανά Περιφέρεια και Επενδυτική Προτεραιότητα 

Ως ΚΔΗΦ έχουν ενταχθεί σε όλα τα ΠΕΠ συνολικά 65 πράξεις / Δομές, όπως  παρουσιάζονται στον κατωτέρω 

Πίνακα 11. 

Πίνακας 11. Αριθμός ενταγμένων Πράξεων, Δομών και ωφελούμενων ΚΔΗΦ (ανά Περιφέρεια) 

ΠΕΠ ΑΡ. ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ* ΑΡ. ΔΟΜΩΝ* ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ** 

ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ 2 2 49 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 14 14 366 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2 2 35 

ΗΠΕΙΡΟΣ 2 2 44 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 5 5 82 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  2 2 40 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3 3 30 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1 1 28 
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ΠΕΠ ΑΡ. ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ* ΑΡ. ΔΟΜΩΝ* ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ** 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2 2 40 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2 2 30 

ΚΡΗΤΗ 5 5 116 

ΑΤΤΙΚΗ 24 24 825 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 1 20 

ΣΥΝΟΛΟ 65 65 1.705 
*Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ, 2020 / **Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ, στοιχεία 31.12.2018 

Και στην περίπτωση των ΚΔΗΦ καταγράφονται διαφοροποιήσεις μεταξύ των Περιφερειών ως προς τις 

Επενδυτικές Προτεραιότητες στις οποίες έχουν ενταχθεί οι σχετικές Πράξεις: σε 10 Περιφέρειες έχουν ενταχθεί 

στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii, ενώ στις υπόλοιπες 3 Περιφέρειες στην 9iv. Η ανά Επενδυτική 

Προτεραιότητα Περιφερειακή κατανομή των  ΚΔΗΦ, παρουσιάζεται στον  κατωτέρω Πίνακα 12. 

Πίνακας 12. Περιφερειακή κατανομή ΚΔΗΦ ανά Επενδυτική Προτεραιότητα 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ* ΑΡ. ΔΟΜΩΝ* 

9iii 56 56 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 14 14 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2 2 

ΗΠΕΙΡΟΣ 2 2 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3 3 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1 1 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2 2 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2 2 

ΚΡΗΤΗ 5 5 

ΑΤΤΙΚΗ 24 24 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 1 

9iv 9 9 

ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ 2 2 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 5 5 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  2 2 

ΣΥΝΟΛΟ 65 65 

*Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ, 2020  
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1.2. Λογική παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΘΣ 9 

Στην παρούσα Ενότητα αναλύεται η λογική των παρεμβάσεων του ΘΣ 9, με βάση σχετική πρόσφατη μελέτη 

αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δράσεις που υλοποιούνται από τα Κ-Μ της ΕΕ στο πλαίσιο του 

ΘΣ 99. 

Με βάση την τυπολογία που χρησιμοποιείται στην εν λόγω μελέτη, οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο του ΘΣ 9 του ΕΚΤ κατηγοριοποιούνται σε 4 Τύπους, οι οποίοι παρουσιάζονται στον Πίνακα 13, που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 13. Τυπολογία της ΕΕ για τις παρεμβάσεις του ΘΣ 9 που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ 

Τύπος παρέμβασης Στόχοι 
Βασικές ομάδες 

στόχος 
Αναμενόμενες Επιπτώσεις 

Τύπος 1:  
Δράσεις για την 
απασχόληση 

▪ Μείωση εμποδίων για την 
απασχόληση. 

▪ Βοήθεια για (επαν)ένταξη στην 
αγορά εργασίας (άνεργοι). 

▪ Βελτίωση προοπτικών 
απασχολησιμότητας, 
δεξιοτήτων και προοπτικών 
διατήρησης θέσεων εργασίας 
(για ήδη εργαζόμενους). 

▪ Άτομα με 
αναπηρία. 

▪ Άνεργοι για 12 
μήνες ή 
περισσότερο. 

▪ Άλλες ομάδες* 

▪ Παραμονή στην αγορά εργασίας. 

▪ Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης 
των ωφελούμενων. 

▪ Αύξηση της πιθανότητας απασχόλησης 
(συμπερ. της αυτοαπασχόλησης). 

▪ Βελτίωση προοπτικών δημιουργίας 
εισοδήματος. 

Τύπος 2: 
Δράσεις βασικών 
δεξιοτήτων 

▪ Αύξηση των προοπτικών 
απασχόλησης ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού, μέσω της 
ενίσχυσης βασικών δεξιοτήτων 
(π.χ. κοινωνικές δεξιότητες, ΙΤ, 
γλώσσες), για την βελτίωση 
της πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας. 

▪ Άτομα με 
αναπηρία. 

▪ Άνεργοι για 12 
μήνες ή 
περισσότερο. 

▪ Άτομα χαμηλής 
ειδίκευσης. 

▪ Άλλες ομάδες* 

▪ Συνέχιση εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ 
αναζήτησης εργασίας. 

▪ Βελτίωση πιθανότητας αύξησης 
προσόντων. 

▪ Βελτίωση εγγύτητας στην αγορά 
εργασίας. 

▪ Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης 
των ωφελούμενων. 

▪ Αυξημένη πιθανότητα απασχόλησης 
(συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης). 

Τύπος 3:  
Βασική σχολική 
εκπαίδευση  

▪ Βελτίωση συνθηκών ίσης 
πρόσβασης στην εκπαίδευση. 

▪ Πρόληψη σχολικής 
εγκατάλειψης και 
περιθωριοποίησης. 

▪ Αύξηση εμπλοκής γονέων στην 
εκπαίδευση των παιδιών και 
βελτίωση της σχολικής 
ενσωμάτωσης. 

▪ Άτομα με 
αναπηρία. 

▪ Άνεργοι για 12 
μήνες ή 
περισσότερο. 

▪ Δικαιούχοι του 
ελάχιστου 
εισοδήματος. 

▪ Αύξηση του βαθμού εμπλοκής με την 
εκπαίδευση. 

▪ Μείωση της σχολικής εγκατάλειψης. 

Τύπος 4: Πρόσβαση 
σε υπηρεσίες 

▪ Βελτίωση πρόσβασης σε 
ποιοτικές υπηρεσίες. 

▪ Υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος (υγεία και 
εκπαίδευση), βασικές 
κοινωνικές υπηρεσίες 
(φροντίδα παιδιών και 
μακροχρόνια φροντίδα), 
προσωποποιημένες κοινωνικές 
υπηρεσίες που στοχεύουν 
κυρίως στην κοινωνική και 
εργασιακή ένταξη (με βάση τις 
ανάγκες). 

▪ Άτομα με 
αναπηρία. 

▪ Άνεργοι για 12 
μήνες ή 
περισσότερο. 

▪ Άτομα χαμηλής 
ειδίκευσης. 

▪ Άλλες ομάδες* 

▪ Αύξηση βαθμού κάλυψης αναγκών σε 
υπηρεσίες υγείας. 

▪ Βελτίωση υγείας. 

▪ Βελτίωση εγγύτητας στην αγορά 
εργασίας. 

▪ Βελτίωση προοπτικών δημιουργίας 
εισοδήματος 

Τύπος 5:  
Κοινωνική 
επιχειρηματικότητα 

▪ Υποστήριξη της ένταξης των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
στην αγορά εργασίας μέσω 
κοινωνικών επιχειρήσεων. 

▪ Άτομα με 
αναπηρία. 

▪ ΜΜΕ, πολύ Μικρές 
επιχειρήσεις (π.χ. 

Άτομα 

▪ Αυξημένη πιθανότητα απασχόλησης 
(συμπεριλαμβανομένης της 

 
9  Study supporting the Evaluation of the support to promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination by the European 

Social Fund (Thematic Objective 9) [VC/2019/0268 VT/2018/045, έκδοση Ιανουαρίου 2020] 
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Τύπος παρέμβασης Στόχοι 
Βασικές ομάδες 

στόχος 
Αναμενόμενες Επιπτώσεις 

▪ Υποστήριξη των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, των 
οικοσυστημάτων τους και του 
τρίτου τομέα εν γένει. 

ΜΚΟ, κοινωνικές 
επιχειρήσεις).  

▪ Άλλες ομάδες* 

αυτoαπασχόλησης) σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις. 

▪ Ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση σε 
κοινωνική επιχείρηση/ τρίτο τομέα. 

▪ Βελτίωση προοπτικών δημιουργίας 
εισοδήματος. 

Νομικά πρόσωπα 

▪ Βελτίωση βιωσιμότητας κοινωνικών 
επιχειρήσεων.  

Τύπος 6: Δράσεις 
που επηρεάζουν 
συστήματα και 
συμπεριφορές  

▪ Ευαισθητοποίηση και 
πληροφόρηση για 
συγκεκριμένα θέματα 
ενδιαφέροντος με στόχο την 
αύξηση της γνώσης των 
ομάδων-στόχου, την 
καταπολέμηση στερεοτύπων, 
την αλλαγή συμπεριφοράς 
(π.χ. ισότητα φύλων, 
καταπολέμηση διακρίσεων, 
ευαισθητοποίηση σε θέματα 
υγείας). 

▪ Ενίσχυση της θεσμικής 
ικανότητας των οργανισμών 
για την βελτίωση του 
σχεδιασμού και την παροχή 
υπηρεσιών (κοινωνικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, 
υπηρεσίες απασχόλησης). 

▪ Άτομα με 
αναπηρία. 

▪ Άνεργοι για 12 
μήνες ή 
περισσότερο. 

▪ Άλλες ομάδες* 

Άτομα 

▪ Μείωση των διακρίσεων. 

▪ Αύξηση της απασχόλησης στην 
κοινωνική οικονομία.  

▪ Αύξηση της ποιότητας των 
παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών. 

▪ Βελτίωση ατομικής κατάστασης 
υγείας. 

Νομικά πρόσωπα 

▪ Αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
δημοσίων υπηρεσιών. 

▪ Ενίσχυση της συμμετοχής σχετικών 
εταίρων στην παροχή υπηρεσιών/ 
βοήθειας στις ομάδες στόχος. 

▪ Ευαισθητοποίηση των οργανισμών 
σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της 
πολιτικής και των πρακτικών. 

* Στις λοιπές ομάδες περιλαμβάνονται πρώην παραβάτες, χρήστες ουσιών, άστεγοι ή και άτομα που διατρέχουν κίνδυνο αστεγίας. 

Οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις εντάσσονται στο Τύπο 4 «Πρόσβαση σε Υπηρεσίες», ο οποίος συνάδει και 

με τον Πυλώνα 2 της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. 

Η Λογική των παρεμβάσεων του Τύπου 4 «Πρόσβαση σε Υπηρεσίες» αναλύεται ως εξής: 

Σκεπτικό/ Λογική των παρεμβάσεων  

Οι παρεμβάσεις του συγκεκριμένου τύπου εστιάζουν σε υπηρεσίες υγείας, με έμφαση σε πληθυσμιακές ομάδες 

με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης10 και σε παιδιά, καθώς η πρόσβαση σε 

υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας από μικρή ηλικία είναι απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξη και 

διαβίωση των ατόμων και τη συμβολή τους στην κοινωνία. Στις φτωχότερες περιοχές της ΕΕ ο κίνδυνος να 

αποβιώσει ένα παιδί προτού κλείσει τον πρώτο χρόνο ζωής είναι πενταπλάσιος απ’ ό,τι στις πλουσιότερες 

περιοχές, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη η διαφορά στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ φτωχών και πλουσίων αγγίζει 

τα 10 χρόνια11.  

Ταυτόχρονα, οι παρεμβάσεις Τύπου 4 εστιάζουν σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας τη ζωτική 

σημασία της ποιοτικής και οικονομικά προσιτής εκπαίδευσης και μέριμνας στην παιδική ηλικία για την επιτυχή 

ανάπτυξη των παιδιών και τις επακόλουθες ευκαιρίες για εκπαίδευση και βελτίωση του επιπέδου ζωής. Τα 

παιδιά από ευάλωτες ομάδες, όπως τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα ή άνεργοι, οικογένειες Ρομά ή άλλων 

εθνοτικών μειονοτήτων ή με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οικογένειες που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές, 

 

10 Ο ΟΟΣΑ στην «Έκθεση για την Υγεία, 2018» έχει διαπιστώσει ότι «οι φτωχοί Ευρωπαίοι έχουν κατά μέσο όρο πέντε φορές περισσότερες 

πιθανότητες να μην έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη από ό,τι οι πλουσιότεροι» και ότι «οι ανάγκες για υγειονομική 
περίθαλψη που δεν καλύπτονται είναι γενικά χαμηλές στις χώρες της ΕΕ, τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος είναι πέντε φορές 
πιο πιθανό να αναφέρουν ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης από τα νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος». 

11 European Commission, (2017). Social Inclusion - European Semester Thematic Factsheet 
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είναι λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή παιδική μέριμνα και 

εκπαίδευση10.  

Πέραν των προαναφερόμενων υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος (υγεία και εκπαίδευση) και άλλων κύριων 

υπηρεσιών (παιδική μέριμνα), στο συγκεκριμένο Τύπο παρεμβάσεων περιλαμβάνονται και κοινωνικές 

υπηρεσίες που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Πρόκειται για υπηρεσίες που συνδέονται με την απασχόληση (π.χ. κατάρτιση, παροχή κινήτρων 

και καθοδήγησης, προσωπική βοήθεια σε χώρους εργασίας για ΑμεΑ, τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας), 

υπηρεσίες για την αντιμετώπιση κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ καταλύματα έκτακτης 

ανάγκης για άστεγους, για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, πρόληψη αυτοκτονίας, πρόληψη της 

ενδοοικογενειακής βίας), υπηρεσίες αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. κοινωνικές και 

πολιτιστικές δραστηριότητες, ημερήσια κέντρα, ομαδικές δραστηριότητες και σύλλογοι, κέντρα πληροφόρησης, 

ψυχολογική βοήθεια (π.χ. διαχείριση άγχους), εκπαίδευση για την υγεία, υπηρεσίες για πρώην παραβάτες, 

πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως οι μεταφορές. Περιλαμβάνονται, επίσης, υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν 

συγκεκριμένα προβλήματα, π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης χρέους, οικονομικές συμβουλές, 

οικογενειακή συμβουλευτική, συμβουλές για την αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας, καθοδήγηση, 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομικές συμβουλές και διαμεσολάβηση. 

Στόχοι  

Οι στόχοι των παρεμβάσεων Τύπου 4 εστιάζουν στην υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και της ενδεχόμενης 

ένταξης στην αγορά εργασίας, με την ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες 

θεωρούνται ως ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, για τη 

διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία και της ανεξάρτητης διαβίωσης. Η στοχοθεσία αφορά στη 

βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες, με έμφαση σε υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος (υγεία και 

εκπαίδευση), βασικές κοινωνικές υπηρεσίες (φροντίδα παιδιών και μακροχρόνια φροντίδα), 

προσωποποιημένες κοινωνικές υπηρεσίες που στοχεύουν κυρίως στην κοινωνική ένταξη, καθώς και στην 

ένταξη στην αγορά εργασίας.  

Δράσεις 

Οι δράσεις Τύπου 4 διακρίνονται σε: 

1. Υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος (υγεία και εκπαίδευση), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τοπικών 

μονάδων υγείας και κινητών μονάδων 

2. Βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, με επίκεντρο την παροχή βοήθειας σε άτομα με υποχρεώσεις φροντίδας 

(π.χ. παιδική μέριμνα, μακροχρόνια περίθαλψη, φροντίδα των ηλικιωμένων) 

3. Προσωποποιημένες κοινωνικές υπηρεσίες, που στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην κοινωνική ένταξη, καθώς 

και στην ενδεχόμενη ένταξη στην αγορά εργασίας (βασισμένη στις ανάγκες), που περιλαμβάνουν: 

o παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, one-stop-shops (π.χ. υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, 

παροχή συμβουλών, εκπαίδευση, απασχόληση) 

o υποστήριξη στην πρόσβαση σε υπηρεσίες στέγασης (π.χ. προγράμματα υποστήριξης στέγασης) 

o παροχή βοήθεια σε κατάσταση κρίσης (π.χ. ενδοοικογενειακή βία) 

o υπηρεσίες υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

ψυχολογική υποστήριξη, νομική υποστήριξη) 

o υποστήριξη ηλικιωμένων, παιδιών (και των γονέων τους), ατόμων με αναπηρίες  

o συμβουλευτική (π.χ. χρέος, υγεία, βασική συντήρηση κατοικιών). 
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Υποθέσεις / Παραδοχές 

Οι δράσεις του Τύπου 4 είναι ιδιαίτερα σύνθετες λόγω και της ευρείας στοχοθεσίας τους για την υποστήριξη 

της κοινωνικής ένταξης, μέσω της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και του απώτερου σκοπού για εργασιακή 

επανένταξη. Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη με διάφορους τρόπους.  

Κατά περίπτωση, η πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος (υγεία και εκπαίδευση), οι γενικές 

κοινωνικές υπηρεσίες (παιδική μέριμνα, μακροχρόνια περίθαλψη) και οι προσωποποιημένες κοινωνικές 

υπηρεσίες, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν εμπόδια που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση, την 

κατάσταση στέγασης, την αναπηρία, προσωπικά προβλήματα υγείας, κ.λπ. Τα εμπόδια αυτά, ειδικά όταν 

συνδυάζονται με την έλλειψη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, δημιουργούν πρόσθετους 

φραγμούς για την ένταξη στην αγορά εργασίας. 

Λόγω των σύνθετων και πολλαπλών αναγκών τους, οι ευάλωτες ομάδες χρειάζονται ολοκληρωμένης 

προσέγγισης υποστήριξη και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Η διάσταση 

της "πρόσβασης" σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να αφορά στο κόστος, στη διαθεσιμότητα (παροχή), αλλά και 

στην προσβασιμότητα. Ως εκ τούτου, για τις δράσεις κοινωνικής ένταξης, είναι σημαντικό πρώτα να 

διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι προσιτές και διαθέσιμες σε όσους βρίσκονται στο κοινωνικό 

περιθώριο, μέσω και αποτελεσματικών στρατηγικών προσέγγισής τους. 

Για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις έχει ιδιαίτερη σημασία ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δράσεων με 

πολυεπίπεδη προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τον συντονισμό τοπικών φορέων, ιδίως κοινωνικών 

υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και υπηρεσιών απασχόλησης. Οι 

δράσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σε βάθος κατανόηση των εμποδίων, καθώς και σαφή στοχοθεσία και να 

είναι ικανές να αντιμετωπίσουν τα ειδικά και πολλαπλά εμπόδια των ομάδων-στόχου. Για παράδειγμα, η ένταξη 

στην αγορά εργασίας των αστέγων απαιτεί πρώτα την εφαρμογή στρατηγικών για τον εντοπισμό και την 

προσέγγισή τους, την αντιμετώπιση βασικών αναγκών σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, τη διασφάλιση 

μακροπρόθεσμων λύσεων στέγασης και την υποστήριξη στην απόκτηση δεξιοτήτων. Επίσης, για την στήριξη της 

πορείας προς την κοινωνική ενσωμάτωση, απαιτούνται και δράσεις περισσότερο προσανατολισμένες στην 

απασχόληση, ξεκινώντας από την ανάπτυξη προσωπικών βασικών δεξιοτήτων και εν συνεχεία -ενδεχομένως- 

επαγγελματικών και τεχνικών δεξιοτήτων. 

Αποτελέσματα  

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δράσεων Τύπου 4 διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και τους συγκεκριμένους στόχους και είναι τα ακόλουθα: 

▪ αυξημένη παροχή υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος (υγεία και εκπαίδευση), βασικών κοινωνικών 

υπηρεσιών (φροντίδα παιδιών και μακροχρόνια περίθαλψη) και προσωποποιημένων στοχευμένων 

κοινωνικών υπηρεσιών, 

▪ αυξημένη κάλυψη των αναγκών ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις από τις υπηρεσίες 

γενικού ενδιαφέροντος (υγεία και εκπαίδευση), τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες (φροντίδα παιδιών 

και μακροχρόνια περίθαλψη) και τις προσωποποιημένες στοχευμένες κοινωνικές υπηρεσίες, 

▪ αυξημένη πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες από άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού,  

▪ ενίσχυση / βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων: 

o διαπροσωπικές δεξιότητες (π.χ. δεξιότητες επικοινωνίας, κοινωνικές δεξιότητες, ομαδική 

εργασία, ατομική εμφάνιση / παρουσίαση) 

o οργανωτικές δεξιότητες (π.χ. προσωπική οργάνωση, ικανότητα ιεράρχησης και 

προτεραιοποίησης, ικανότητα διαχείρισης και προγραμματισμού των οικονομικών) 

o προσωπικές δεξιότητες και ικανότητες (π.χ. αυτοδιαχείριση, διορατικότητα, κίνητρο, 

αυτοεκτίμηση, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία). 
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Μετά την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που οδηγούν στην απόκτηση του 

συνόλου των ανωτέρω βασικών δεξιοτήτων, για τα άτομα που βρίσκονται πιο κοντά στην αγορά εργασίας, 

αναμένεται ότι οι δράσεις Τύπου 4 θα συμβάλλουν στην απόκτηση /βελτίωση και των ακόλουθων δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων των ωφελούμενων:  

▪ δεξιότητες διαχείρισης επαγγελματικής σταδιοδρομίας (π.χ. ικανότητες αναζήτησης εργασίας, 

δυνατότητα σύνταξης επιστολής για την υποβολή αίτησης εργασίας ή κατάρτισης βιογραφικού 

σημειώματος), 

▪ πρακτικές ικανότητες με επίκεντρο την εργασία (π.χ. διαχείριση χρόνου). 

Επιπλέον, για ορισμένους συμμετέχοντες η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε: 

▪ συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

▪ συμμετοχή σε αναζήτηση εργασίας / εκπαίδευσης / κατάρτισης 

▪ αναβάθμιση / απόκτηση προσόντων. 

Επιπτώσεις 

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις των δράσεων Τύπου 4 είναι: 

▪ Αύξηση βαθμού κάλυψης αναγκών σε υπηρεσίες υγείας. 

▪ Βελτιωμένη υγεία. 

▪ Βελτίωση προσβασιμότητας στην αγορά εργασίας. 

▪ Βελτίωση προοπτικών δημιουργίας εισοδήματος. 
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2. Εύρος και αντικείμενο των επιμέρους Αξιολογήσεων των Κοινωνικών Δομών 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα σχεδιαστούν και θα πραγματοποιηθούν ποιοτικές αξιολογήσεις στην 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ο Κανονισμός Κοινών Διατάξεων έχει επιβάλλει την κατάρτιση ενός, ή 

περισσότερων Σχεδίων Αξιολόγησης. Το Σχέδιο Αξιολόγησης (evaluation plan) αποτελεί ένα στρατηγικό 

έγγραφο που περιγράφει πως θα γίνει η αξιολόγηση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος και πως θα 

χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη βελτίωση του Προγράμματος και τη γενικότερη 

τεκμηρίωσης της λήψης αποφάσεων.  

Ένα Σχέδιο Αξιολόγησης έχει ως στόχο: 

• να βελτιώσει την ποιότητα των αξιολογήσεων, μέσω σωστού σχεδιασμού, περιλαμβάνοντας τον 

προσδιορισμό και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων,  

• να παρέχει πληροφορίες στους διαχειριστές και λήπτες αποφάσεων, οι οποίες βασίζονται στις 

αξιολογήσεις,  

• να διαμορφώσει ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό αξιολογήσεων επιπτώσεων, 

• να διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις θα παρέχουν τις αναγκαίες εισροές για την κατάρτιση των ετήσιων 

εκθέσεων και των εκθέσεων προόδου, 

• να διευκολύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να συνθέσει τα ευρήματα από τα διαφορετικά κράτη-

μέλη και να επικοινωνήσει τα διαθέσιμα στοιχεία, 

• να εξασφαλίσει ότι έχουν προβλεφθεί οι κατάλληλοι πόροι για τη ολοκλήρωση των αξιολογήσεων. 

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, καταρτίσθηκε ένα Σχέδιο Αξιολόγησης για κάθε 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Προκειμένου οι Διαχειριστικές Αρχές να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, σε σχέση με τα Σχέδια Αξιολόγησης 

και τις Αξιολογήσεις, η ΕΥΣΣΑ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ σχεδίασαν μια σειρά ενεργειών για το συντονισμό 

και την υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται σε σχετικό Έγγραφο 

Εργασίας (Έγγραφο Εργασίας 1 - Αξιολόγηση και Σχέδια Αξιολόγησης στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

/11.12.2015) και αφορούν στις υποχρεώσεις των Διαχειριστικών Αρχών, σε σχέση με την κατάρτιση των Σχεδίων 

Αξιολόγησης για τις Δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ. Στα Παραρτήματα του 

Εγγράφου αυτού περιλαμβάνεται το Πρότυπο Σχέδιο Αξιολόγησης, καθώς και επιμέρους Δελτία Ταυτότητας 

Αξιολόγησης, δύο εκ των οποίων αντιστοιχούν στα Κέντρα Κοινότητας και στις Κοινωνικές Δομές Άμεσης 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας. 

Οι αρχικές προβλέψεις στα εγκεκριμένα Σχέδια Αξιολόγησης των ΠΕΠ περιλαμβάνουν διαφορετικά 

χρονοδιαγράμματα και περιεχόμενο, εμφανίζοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των Περιφερειών (βλ. 

επόμενη Ενότητα 2.1). Η κατά το δυνατόν ευθυγράμμιση / προτυποποίηση του περιεχομένου τους αποτελεί το 

βασικό ζητούμενο του παρόντος Έργου. 

Επισημαίνεται ότι, δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων αξιολογήσεων των Κοινωνικών 

Δομών στα επιμέρους ΠΕΠ, γεγονός που καθιστά εφικτή την ανάπτυξη ενός ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου 

Αξιολόγησης, το οποίο θα διασφαλίσει την ομοιογένεια και συμβατότητα των αποτελεσμάτων και πορισμάτων 

των επιμέρους αξιολογήσεων, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση τους, τόσο για την εξαγωγή συνεκτικών και 

συγκρίσιμων συμπερασμάτων ανά Κατηγορία Κοινωνικών Δομών σε εθνικό επίπεδο, όσο και για την λήψη 

αποφάσεων, σε σχέση με τον σχεδιασμό των Παρεμβάσεων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027. 

Η στρατηγική κατεύθυνση που υιοθετείται στο παρόν Έργο εστιάζει στην ανάπτυξη κοινών Κριτηρίων 

Αξιολόγησης και επιμέρους Αξιολογικών Ερωτημάτων και στην εισαγωγή κοινής Μεθοδολογικής Προσέγγισης, 

καθώς και κοινών Ερευνών για την συλλογή άμεσα συγκρίσιμων/ επεξεργάσιμων δεδομένων, τα οποία θα 

τροφοδοτήσουν την απάντηση επιμέρους ερωτημάτων της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών.  

Υπό αυτή την έννοια, η στρατηγική κατεύθυνση που υιοθετείται επιτρέπει στις Κεντρικές Αρχές να αντλήσουν 

τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την κεντρική διοίκηση (βασική έρευνα), επιτρέποντας παράλληλα στις 
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Περιφερειακές Αρχές να εμβαθύνουν στον επιθυμητό κατ’ αυτές βαθμό στην αξιολόγηση των Κοινωνικών 

Δομών, αλλά και της κοινωνικής τους πολιτικής ευρύτερα (π.χ. αξιολόγηση ΠΕΣΚΕ). 

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου, Συνεκτικού και Αποτελεσματικού Μεθοδολογικού 

Πλαισίου Αξιολόγησης προϋποθέτει την διενέργεια μιας μόνον Αξιολόγησης Κοινωνικών Δομών ανά ΠΕΠ. 

Συμπληρωματικά, στη διαμόρφωση ενός ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Αξιολόγηση των Κοινωνικών 

Δομών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σχετική βαρύτητα των Κέντρων Κοινότητας ως προς το εύρος της 

συνολικής παρέμβασης των Κοινωνικών Δομών. Ειδικότερα, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως αναφορά και κατά 

προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και 

γενικότερα ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες 

και ένα πλήθος ωφελούμενων που αγγίζει τις 460.000, στο τέλος του 2019. Συγκριτικά, οι ωφελούμενοι των 

Δομών Αστέγων, ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ δεν ξεπερνούν τις 10.000 (με βάση στοιχεία της ΕΥΣΕΚΤ στις 31.12.2018), ενώ 

ο αριθμός των ωφελούμενων των Δομών Βασικών Αγαθών με βάση στοιχεία της ΕΥΣΕΚΤ στις 31.12.2018, 

ανέρχεται σε 41.931 άτομα. Κατά συνέπεια,  τα Κέντρα Κοινότητας  υποστηρίζουν περίπου το 90% των συνολικά  

ωφελουμένων από τις Κοινωνικές Δομές ενδιαφέροντος. 

2.1. Υφιστάμενος Προγραμματισμός Αξιολογήσεων των Κοινωνικών Δομών 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, με βάση τις κανονιστικές απαιτήσεις της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, και 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ/ ΕΥΣΕΚΤ, το σύνολο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων έχουν εκπονήσει Σχέδια Αξιολόγησης στα οποία περιλαμβάνονται δράσεις αξιολόγησης που 

αφορούν αποκλειστικά, ή περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των εξεταζόμενων Κοινωνικών Δομών. Οι γενικές 

κατηγορίες των προβλεπόμενων αξιολογήσεων που αφορούν στις εξεταζόμενες Κοινωνικές Δομές είναι οι εξής: 

 Αξιολόγηση Επιπτώσεων στην Ενεργό Ένταξη & Κοινωνική Ενσωμάτωση των Κοινωνικά & Οικονομικά 

Ευπαθών Ομάδων 

 Αξιολόγηση δράσεων Κέντρα Κοινότητας – one stop shops  

 Αξιολόγηση των Κοινωνικών Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας  

 Αξιολόγηση επιπτώσεων της στρατηγικής για τη φτώχεια 

 Αξιολόγηση ΠΕΣΚΕ. 

Ειδικότερα στα εγκεκριμένα Σχέδια Αξιολόγησης των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, περιλαμβάνονται συνολικά 24 

Αξιολογήσεις, οι οποίες αφορούν στην λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και κατανέμονται ως ακολούθως: 

• 9 αφορούν σε Αξιολογήσεις των Κέντρων Κοινότητας 

• 8 αφορούν σε Αξιολογήσεις των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας 

• 4 αφορούν σε Αξιολογήσεις των Κέντρων Κοινότητας και των Κοινωνικών Δομών Άμεσης 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας 

• 2 αφορούν στην Αξιολόγηση των επιπτώσεων των Δράσεων της Στρατηγικής για τη φτώχεια στο σύνολο 

του ΠΕΠ (ΠΕΠ Αττικής και ΠΕΠ Κρήτης) και 

• 1 αφορά στην Αξιολόγηση της συνολικής ΠΕΣΚΕ (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων).   

 

Ο Πίνακας 14, που ακολουθεί, καταγράφει τις βασικές προβλέψεις των Σχεδίων Αξιολόγησης των ΠΕΠ, οι οποίες 

άπτονται θεμάτων των εξεταζόμενων Κοινωνικών Δομών. Στον ίδιο Πίνακα αποτυπώνεται και το 

χρονοδιάγραμμα των Περιφερειακών Αξιολογήσεων, καθώς και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός τους.
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Πίνακας 14. Προγραμματισμένες αξιολογήσεις Κοινωνικών Δομών στα ΠΕΠ. 

Πρόγραμμα Τίτλος Αξιολόγησης 
Χρόνος διεξαγωγής/Διάρκεια 

(ή ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης) 
Προκήρυξη Προϋπολογισμός 

ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-
2020 

Αξιολόγηση Επιπτώσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας στην Ενεργό Ένταξη & 
Κοινωνική Ενσωμάτωση των Κοινωνικά & Οικονομικά Ευπαθών Ομάδων 

Προκήρυξη: α' τρίμηνο του 2021 
Σύμβαση: β' τρίμηνο του 2021 
Ολοκλήρωση: δ' τρίμηνο του 2021 

α' τρίμηνο 
2021 

40.000 

ΕΠ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
2014-2020  

Αξιολόγηση δράσεων Κέντρα Κοινότητας – one stop shops (ΕΠ 9ii) 
Προκήρυξη: α' τρίμηνο του 2019 
Σύμβαση: β' τρίμηνο του 2019 
Ολοκλήρωση: δ' τρίμηνο του 2019 

α' τρίμηνο 
2019 

30.000 

Αξιολόγηση των κοινωνικών Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας στο ΕΠ 
Βόρειο Αιγαίο 2014-2020(ΕΠ 9iv) 

Προκήρυξη: α' τρίμηνο του 2019 
Σύμβαση : β' τρίμηνο του 2019 
Ολοκλήρωση : δ' τρίμηνο του 2019 

α' τρίμηνο 
2019 

30.000 

ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 

  

Αξιολόγηση δράσεων Κέντρων Κοινότητας – one stop shop ευπαθών 
ομάδων πληθυσμού του ΕΠ Κρήτης 2014-2020 

Προκήρυξη :01/ 2019 
Σύμβαση: 03/2019 
Ολοκλήρωση :12/2019 

Ιαν-19 40.000 

Αξιολόγηση δράσεων Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης Φτώχειας του ΕΠ 
Κρήτης 2014-2020 

Προκήρυξη:01/2019 
Σύμβαση: 03/2019 
Ολοκλήρωση:12/2019 

Ιαν-19 60.000 

Αξιολόγηση επιπτώσεων της στρατηγικής για τη φτώχεια του ΕΠ Κρήτης 
2014-2020 

Προκήρυξη :09/ 2021 
Σύμβαση: 12/2021 
Ολοκλήρωση: 06/2022 

Σεπ-21 80.000 

ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
2014-2020 

Αξιολόγηση των Κέντρων Κοινότητας - one stop shops ευπαθών ομάδων, 
στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Προκήρυξη: α' τρίμηνο του 2019 
Σύμβαση: β' τρίμηνο του 2019 
Ολοκλήρωση: δ' τρίμηνο του 2019 

α' τρίμηνο 
2019 

40.000 

Αξιολόγηση των κοινωνικών Δομών Άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, 
του ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Προκήρυξη :α' τρίμηνο του 2019 
Σύμβαση : β' τρίμηνο του 2019 
Ολοκλήρωση : δ' τρίμηνο του 2019 

α' τρίμηνο 
2019 

30.000 

ΕΠ ΑΜΘ 
Αξιολόγηση των Κέντρων Κοινότητας - one stop shops ευπαθών ομάδων 
και κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας 

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης: 12/2018 
Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης: 01/2019 
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12/2019 

Δεκ-18 40.000 

ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αξιολόγηση των Κέντρων Κοινότητας -One Stop Shops ευπαθών ομάδων 
του ΕΠ Αττική 2014 – 2020 

Προκήρυξη: 03/2019 
Σύμβαση:06/ 2019 
Ολοκλήρωση:12/2019 

Μαρ-19 60.000 

Αξιολόγηση των κοινωνικών Δομών Άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας 
του ΕΠ Αττική 2014 – 2020 

Προκήρυξη: 01/2019 
Σύμβαση:04/2019 
Ολοκλήρωση:12/2019 

Ιαν-19 80.000 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων των δράσεων της Στρατηγικής για τη 
φτώχεια στο ΕΠ Αττική 2014-2020 

Προκήρυξη: 12/2020 
Σύμβαση:03/2021 
Ολοκλήρωση:01/2022 

Δεκ-20 110.000 
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Πρόγραμμα Τίτλος Αξιολόγησης 
Χρόνος διεξαγωγής/Διάρκεια 

(ή ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης) 
Προκήρυξη Προϋπολογισμός 

ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Αξιολόγηση Επιπτώσεων των Κέντρων Κοινότητας – one stop shops 
ευπαθών ομάδων. 

Προκήρυξη: α' τρίμηνο 2019 
Σύμβαση: β’ τρίμηνο 2019 
Ολοκλήρωση: δ' τρίμηνο 2019 

α' τρίμηνο 
2019 

10.000 

Αξιολόγηση των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας 
Προκήρυξη: α' τρίμηνο 2019 
Σύμβαση: β΄ τρίμηνο 2019 
Ολοκλήρωση: δ' τρίμηνο 2019 

α' τρίμηνο 
2019 

10.000 

ΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Αξιολόγηση ΕΚΤ (ΠΕΣΚΕ) 
Προκήρυξη: 04/2018 
Σύμβαση: 05/2018 
Ολοκλήρωση: 03/2019 

Απρ-18 30.000 

Αξιολόγηση των Κέντρων Κοινότητας - one stop shops ευπαθών ομάδων.  
Προκήρυξη: α΄ τρίμηνο 2019 
Σύμβαση: β΄ τρίμηνο 2019 
Ολοκλήρωση: δ΄ τρίμηνο 2019 

α΄ τρίμηνο 
2019 

12.000 

Αξιολόγηση των κοινωνικών Δομών Άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας 
Προκήρυξη: α΄ τρίμηνο 2019 
Σύμβαση: β΄ τρίμηνο 2019 
Ολοκλήρωση: δ΄ τρίμηνο 2019 

α΄ τρίμηνο 
2019 

12.000 

ΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αξιολόγηση παρεμβάσεων Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της 
φτώχειας 

Προκήρυξη: 11/2020 
Σύμβαση: 03/2021 
Ολοκλήρωση: 03/2022 

Νοε-20 40.000 

ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 
Αξιολόγηση δράσεων του ΕΚΤ που αφορούν τα κέντρα κοινότητας (9.ii) 
και τις δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (9.iv) 

Εκτιμώμενη Διάρκεια Εκπόνησης: 4 μήνες 
Ολοκλήρωση: α’ τρίμηνο 2019 

α’ τρίμηνο 
2019 

25.000 

ΕΠ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Αξιολόγηση Δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (δομές παροχής 
βασικών αγαθών, δομές για άστεγους) 

Προκήρυξη: α΄ τρίμηνο 2019 
Σύμβαση: β΄ τρίμηνο 2019 
Ολοκλήρωση: δ΄ τρίμηνο 2019 

α΄ τρίμηνο 
2019 

12.000 

Αξιολόγηση Κέντρων Κοινότητας - one stop shops ευπαθών ομάδων 
Προκήρυξη: α΄ τρίμηνο 2019 
Σύμβαση: β΄ τρίμηνο 2019 
Ολοκλήρωση: δ΄ τρίμηνο 2019 

α΄ τρίμηνο 
2019 

12.000 

ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Αξιολόγηση επιπτώσεων των δομών κοινωνικής φροντίδας και 
προστασίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας (Κέντρα Κοινότητας, κ.α.) 

Προκήρυξη: 02/2018 
Σύμβαση: 05/2018 
Ολοκλήρωση: 12/ 2019 

12/2019 23.000 

ΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Αξιολόγηση επιπτώσεων των παρεμβάσεων «Κέντρα Κοινότητας – one 
stop shops» ευπαθών ομάδων  

Ολοκλήρωση: 03/2019 03/2019 17.000 

Αξιολόγηση επιπτώσεων των παρεμβάσεων «Δομές Φτώχειας»  Ολοκλήρωση: 03/2019 03/2019 20.500 

Πηγή: Σχέδια Αξιολόγησης Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιανουάριος 2020  
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2.2. Αντικείμενο, Κριτήρια Αξιολόγησης και Αξιολογικά Ερωτήματα των Αξιολογήσεων των 

Κοινωνικών Δομών των ΠΕΠ 2014 - 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου 

Αξιολόγησής τους 

Στο παρόν Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο, η Αξιολόγηση των Κοινωνικών Δομών των ΠΕΠ 2014-2020 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. 

Ως ειδικότεροι στόχοι της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΠΕΠ 

2014-2020 τίθενται οι εξής: 

▪ να αναγνωρίσει πόσο αποδοτικές, ή μη είναι οι παρεμβάσεις ως προς τον τρόπο χρήσης των πόρων, 

▪ 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 επιτευχθεί η επίτευξη των στόχων, 

▪ 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. 

Όπως έχει ήδη καθορισθεί, αντικείμενο των Περιφερειακών Αξιολογήσεων που προτείνονται στο πλαίσιο του 

παρόντος Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου, θα αποτελέσει η Αξιολόγηση των Κοινωνικών Δομών που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΠΕΠ 2014-2020, όπου ως «Κοινωνικές Δομές» εξετάζονται οι παρακάτω 

Κατηγορίες Δομών 12: 

▪ Κέντρα Κοινότητας (Κεντρικές Δομές, Παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών-ΚΕΜ και 

κινητές μονάδες αυτών) 

▪ Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Συσσίτια) 

▪ Δομές Αστέγων (Υπνωτήρια & Κέντρα Ημέρας) 

▪ Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

▪ Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (ΚΔΗΦ). 

Τα βασικά κοινά Κριτήρια Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών και τα αντίστοιχα Αξιολογικά Ερωτήματα είναι 

τα ακόλουθα: 

Κριτήριο Αξιολόγησης 1: Συνάφεια και Συνοχή 

Το κριτήριο της Συνάφειας (relevance) αφορά στη σύνδεση / συνάφεια του σχεδιασμού των αξιολογούμενων 

παρεμβάσεων με τις επιμέρους προκλήσεις και ανάγκες στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης 

της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και τους στόχους των Εθνικών και Περιφερειακών 

Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης, που αυτές υπηρετούν. Η αξιολόγηση εκτείνεται σε όλες τις φάσεις 

σχεδιασμού των παρεμβάσεων (προγραμματικός σχεδιασμός, εξειδίκευση παρεμβάσεων, Προσκλήσεις 

υποβολής προτάσεων) και καλύπτει τη σύνδεση / συνάφεια των παρεμβάσεων με τις εθνικές, αλλά και τις 

 
12 Δεν εξετάζονται δομές υποστήριξης γυναικών (έχουν αξιολογηθεί από μελέτη που εκπονήθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ), στέγες υποστηριζόμενης 
διαβίωσης (δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία τους) ή άλλες κατά τόπους δομές που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ (π.χ. στο πλαίσιο ΒΑΑ/ΟΧΕ). 
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περιφερειακές ανάγκες / προτεραιότητες. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό θα εξετασθεί η συνέπεια/καταλληλότητα 

του σχεδιασμού των παρεμβάσεων, προκειμένου να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και να 

καλυφθούν οι βασικές ανάγκες / προκλήσεις κάθε Περιφέρειας, που αναδείχτηκαν από την ανάλυση, η οποία 

υποστήριξε τον προγραμματικό σχεδιασμό και το σχεδιασμό εφαρμογής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 

Στο κριτήριο της Συνοχής (coherence) εξετάζεται η συνοχή της λογικής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων, 

όπου αξιολογείται ο βαθμός εσωτερικής συνοχής του σχεδιασμού των παρεμβάσεων με τις Επενδυτικές 

Προτεραιότητες και του Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξετασθεί η αλληλουχία και σύνδεση 

των αναγκών που είχαν εντοπισθεί, με τις επιλεχθείσες Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους 

(όπως αυτοί αναθεωρήθηκαν μετά την Τεχνική Προσαρμογή το Δεκέμβριο του 2017) που υπηρετούν οι 

αξιολογούμενες παρεμβάσεις. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ανωτέρω δύο Κριτηρίων, η Αξιολόγηση θα απαντήσει τα ακόλουθα Αξιολογικά 

Ερωτήματα: 

1.1.  Ποιους στόχους των ισχυουσών Εθνικών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεμβάσεις;  

1.2.  Ποιους στόχους των Περιφερειακών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεμβάσεις; 

1.3.  Ποιος ο βαθμός συνάφειας & συνοχής της λογικής των παρεμβάσεων; 

Επίπεδο Ανάλυσης 

Τα Αξιολογικά Ερωτήματα του συγκεκριμένου Κριτηρίου Αξιολόγησης εξετάζονται στα ακόλουθα επίπεδα (βλ. 

αναλυτικά στην Ενότητα 3): 

• Κατηγορία Δομής13 

• Επενδυτική Προτεραιότητα 

• Ειδικός Στόχος 

Κριτήριο Αξιολόγησης 2: Αποτελεσματικότητα 

Στο κριτήριο της Αποτελεσματικότητας (effectiveness) εξετάζεται ο βαθμός επίτευξης των ποιοτικών και 

ποσοτικών στόχων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων, καθώς και ο βαθμός συμβολής των εκροών και 

αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στους αντίστοιχους στόχους κάθε Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίζονται και αναλύονται τυχόν προβλήματα κατά την λειτουργία των 

Δομών, τα οποία επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους και αναζητούνται τα αίτια αυτών προκειμένου να 

διατυπωθούν τυχόν διορθωτικές κινήσεις, καθώς και προτάσεις για τις μελλοντικές παρεμβάσεις, ενώ 

παράλληλα εκτιμάται και ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί με ορίζοντα τη λήξη της 

Προγραμματικής Περιόδου. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνεται η εξέταση του βαθμού κάλυψης αναγκών και του 

βαθμού ικανοποίησης των ωφελούμενων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως είχαν αρχικά καθοριστεί, καθώς 

και η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων και μηχανισμών παρακολούθησης 

των αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ανωτέρω Κριτηρίου, η Αξιολόγηση θα απαντήσει τα ακόλουθα Αξιολογικά 

Ερωτήματα: 

2.1.   Πώς αξιολογείται η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των παρεμβάσεων; 

2.2.   Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τις εκροές;  

2.3.  Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τα αποτελέσματα; 

2.4.  Ποια είναι η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του ΠΕΠ στο τέλος της Προγραμματικής 

Περιόδου; 

 
13 Ως «Κατηγορία Δομής» ορίζεται μια από τις πέντε κατηγορίες αξιολογούμενων Κοινωνικών Δομών, όπως προσδιορίζονται 
στην Ενότητα 2.2.  
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2.5.  Υλοποιούνται οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό αναφορικά με τις 

κατηγορίες ωφελούμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες; 

2.6.  Πώς αξιολογείται η καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και 

μηχανισμών παρακολούθησης των αξιολογούμενων παρεμβάσεων; 

2.7. Ποιοι παράγοντες ευνοούν και ποιοι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων 

παρεμβάσεων με βάση την έως τώρα πορεία υλοποίησής τους; 

Επίπεδο Ανάλυσης 

Τα Αξιολογικά Ερωτήματα του συγκεκριμένου Κριτηρίου Αξιολόγησης εξετάζονται στα ακόλουθα επίπεδα (βλ. 

αναλυτικά στην Ενότητα 3): 

• Πράξη 

• Κατηγορία Δομής 

• Επενδυτική Προτεραιότητα 

• Ειδικός Στόχος 

Κριτήριο Αξιολόγησης 3: Αποδοτικότητα 

Στο κριτήριο της Αποδοτικότητας (efficiency) εξετάζεται η αποτελεσματική ή μη υλοποίηση των 

αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε σχέση με το κόστος, δηλαδή το κατά πόσο οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν 

(εισροές) για την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών μετατράπηκαν με οικονομικό τρόπο σε εκροές και 

αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται και οι τυχόν αποκλίσεις του μοναδιαίου κόστους των 

αξιολογούμενων παρεμβάσεων, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό τους και διερευνώνται οι βασικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτική εφαρμογή των παρεμβάσεων. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ανωτέρω Κριτηρίου, η Αξιολόγηση θα απαντήσει τα ακόλουθα Αξιολογικά 

Ερωτήματα: 

3.1. Πώς αξιολογείται η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων; Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις υλοποιούνται 

κατά τρόπο αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος;  

3.2. Πώς διαφοροποιήθηκε το μοναδιαίο κόστος / αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε 

σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό τους; 

Επίπεδο Ανάλυσης 

Τα Αξιολογικά Ερωτήματα του συγκεκριμένου Κριτηρίου Αξιολόγησης εξετάζονται στα ακόλουθα επίπεδα (βλ. 

αναλυτικά στην Ενότητα 3): 

• Δομή 

• Κατηγορία Μεγέθους Δομής 

• Είδος Δομής14 και κατηγορία μεγέθους 

Κριτήριο Αξιολόγησης 4: Προστιθέμενη Αξία 

Στο κριτήριο της Προστιθέμενης Αξίας (added value) εξετάζεται η «αξία» που δημιουργείται από την 

παρέμβαση του ΕΚΤ στον τομέα προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε 

μορφής διακρίσεων και η οποία είναι επιπρόσθετη στην «αξία» που θα είχε δημιουργηθεί χωρίς την παρέμβασή 

του. Υπό το πρίσμα αυτό, η έννοια της προστιθέμενης αξίας αφορά στην αλλαγή του αποτελέσματος που μπορεί 

με αξιόπιστο τρόπο να αποδοθεί στη λειτουργία των αξιολογούμενων Κοινωνικών Δομών. Οι αλλαγές θα 

εξεταστούν ως προς τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (οικονομική στήριξη, κάλυψη αναγκών σε βασικά 

αγαθά και υπηρεσίες), των όρων πρόσβασης σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες (φροντίδας και δημιουργικής 

 
14 Ως «Είδος Δομής» ορίζονται οι διαφορετικοί τύποι δομών που περιλαμβάνονται στις 5 Κατηγορίες Δομών, π.χ. Υπνωτήρια & Κέντρα 

Ημέρας στην Κατηγορία Δομών «Δομές Αστέγων». 
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απασχόλησης μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και συνολικά στην αλλαγή 

στάσης των ωφελούμενων σε σχέση με τις καθημερινές τους δραστηριότητες), καθώς και σε υπηρεσίες στους 

τομείς της απασχόλησης. 

Η Αξιολόγηση θα εστιάσει στη διερεύνηση: α) του βαθμού βελτίωσης / διεύρυνσης των παρεχόμενων από τις 

Δομές υπηρεσιών, σε σχέση με αντίστοιχες δράσεις της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, β) της 

αποτελεσματικότερης λειτουργίας της δικτύωσης και της συνεργασίας των Δομών, καθώς και γ) της αύξησης 

του βαθμού ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη λειτουργία των Δομών. 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω Κριτηρίου, η Αξιολόγηση θα εστιάσει στο ακόλουθο Αξιολογικό Ερώτημα: 

4.1. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην υφιστάμενη εθνική κοινωνική 

πολιτική, η οποία δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ;  

Επίπεδο Ανάλυσης 

Το Αξιολογικό Ερώτημα του συγκεκριμένου Κριτηρίου Αξιολόγησης εξετάζεται στο ακόλουθο επίπεδο (βλ. 

αναλυτικά στην Ενότητα 3): 

• Κατηγορία Δομής 
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3. Ανάλυση Αξιολογικών Ερωτημάτων και Μεθοδολογική προσέγγισή τους 

Στην παρούσα Ενότητα παρουσιάζεται η ανάλυση των επιμέρους Αξιολογικών Ερωτημάτων, ανά Κριτήριο 

Αξιολόγησης, όπως αυτά παρατίθενται στην προηγούμενη Ενότητα 2.2, καθώς και η προτεινόμενη 

Μεθοδολογική προσέγγιση για την απάντησή τους, με βάση την ακόλουθη δομή: 

• Αποτύπωση γενικών Αξιολογικών Ερωτημάτων. 

• Για κάθε Αξιολογικό Ερώτημα παρατίθενται τα ακόλουθα:  

▪ Το βασικό Κριτήριο Αξιολόγησης στο οποίο απαντά. 

▪ Η ανάλυση του Αξιολογικού Ερωτήματος σε υποερωτήματα (τα υποερωτήματα αφορούν όλες τις 
Κατηγορίες Δομών και εφόσον υφίστανται επιπρόσθετα ειδικά υποερωτήματα για κάποια Κατηγορία 
Δομών, αυτά αποτυπώνονται διακριτά).  

▪ Οι επιμέρους παράμετροι – δείκτες που θα αξιοποιηθούν για την απάντηση του αξιολογικού 
ερωτήματος και των υποερωτημάτων, σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο. 

▪ Η Μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί για την απάντηση του ερωτήματος, όπου 
παρατίθενται σε λογική διαδοχή τα βασικά βήματα εργασίας που θα ακολουθηθούν για να δοθούν 
απαντήσεις, καθώς και το επίπεδο και εύρος της ανάλυσης που θα πραγματοποιηθεί. 

▪ Τα προτεινόμενα κατά περίπτωση μεθοδολογικά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν. 

▪ Τα απαιτούμενα πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία, καθώς και οι πηγές άντλησης τους, όπου είναι 
απαραίτητο και ανά Κατηγορία Δομής. 

Επισημαίνεται ότι, για τη διαμόρφωση των επιμέρους Αξιολογικών Ερωτημάτων ανά Κριτήριο Αξιολόγησης, 

ελήφθησαν υπόψη τα ερωτήματα που ήδη περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Σχέδια Αξιολόγησης των ΠΕΠ (στα 

οποία είχαν ενσωματωθεί οι σχετικές κατευθύνσεις της ΕΥΣΕΚΤ κατά το στάδιο της κατάρτισής τους), καθώς και 

τα Αξιολογικά Ερωτήματα που περιλαμβάνονται στην προσωρινή Έκθεση Αξιολόγησης των παρεμβάσεων του 

Θεματικού Στόχου 9 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο15. 

3.1. Συνάφεια & Συνοχή 

1.1 Ποιους στόχους των ισχυουσών Εθνικών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεμβάσεις; 

Κριτήριο Αξιολόγησης Συνάφεια  

Υποερωτήματα ▪ Οι παρεμβάσεις, έτσι όπως σχεδιάσθηκαν, πως σχετίζονται με την Εθνική 
Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ); Ποιους στόχους του υποδείγματος 
Ενεργητικής Ένταξης, Πυλώνες/ Επιχειρησιακούς Άξονες και Προτεραιότητες 
Πολιτικής και Μέτρα της ΕΣΚΕ υπηρετούν; 

Επιπρόσθετα ανά Κατηγορία Δομής 

Κέντρα Κοινότητας 

▪ Πώς συνδέονται τα Κέντρα Κοινότητας με τους στόχους των Εθνικών Στρατηγικών 
για τους Ρομά και την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών; 

▪ Πώς συνδέονται τα Κέντρα Κοινότητας με τους Πυλώνες του ΚΕΑ/ΕΕΕ; 

Επιμέρους 
Παράμετροι - Δείκτες 

Ποσοτικοί 

- 

Ποιοτικοί 

▪  Βαθμός συνάφειας Εθνικών Στρατηγικών με τους στόχους των παρεμβάσεων 
(χαμηλός, μέτριος, υψηλός). 

 
15 Study supporting the Evaluation of the support to promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination by the European 

Social Fund (Thematic Objective 9) [VC/2019/0268 VT/2018/045, έκδοση Ιανουαρίου 2020] 
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Μεθοδολογική 
Προσέγγιση, Επίπεδο 
& εύρος ανάλυσης 

▪ Προσδιορισμός των σχετικών στόχων των επιμέρους Εθνικών Στρατηγικών που 
υπηρετούν οι παρεμβάσεις (Δομές) και αντιστοίχισή τους με αυτές.  

▪ Αποτίμηση του βαθμού συνάφειας των ισχυουσών Εθνικών Στρατηγικών με τους 
στόχους των παρεμβάσεων (ποιοτική αποτίμηση του βαθμού συνάφειας με βάση 
την κλίμακα: χαμηλός, μέτριος, υψηλός).  

Προτεινόμενα 
Μεθοδολογικά 
Εργαλεία 

▪ Μήτρες συνάφειας στοχοθεσίας επιμέρους Εθνικών Στρατηγικών με τις 
αξιολογούμενες παρεμβάσεις.  

Πηγές άντλησης 
στοιχείων 

Δευτερογενή δεδομένα 

▪ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) 

▪ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας 2014-2020 

▪ Έγγραφα εξειδίκευσης του ΠΕΠ 

▪ 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» 

▪ Διαδικασίες εσωτερικής διαβούλευσης του Υπουργείου Εργασίας με τις 
Περιφέρειες για το σχεδιασμό και την ενεργοποίηση των παρεμβάσεων. 

▪ Προσκλήσεις των ΕΥΔ των ΠΕΠ για την υποβολή προτάσεων ένταξης Πράξεων 
Κοινωνικών Δομών.  

Κέντρα Κοινότητας 

▪ Εθνική Στρατηγική για τους Ρομά (2011) 

▪ Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών (2013) 

▪ Οδηγός Εφαρμογής & Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας, ΕΥΣΕΚΤ, Μάιος 2016 

▪ Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, ΚΥΑ 
Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016, ΦΕΚ 854, Τεύχος Β', 30.3.2016  

▪ 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 

▪ Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, ΚΥΑ Δ14 
/15834/237, ΦΕΚ 1344, Τεύχος Β', 19.4.2019. 

▪ 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). 

Δομές Βασικών Αγαθών 

▪ Οδηγός Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, ΕΥΣΕΚΤ, 
Ιούνιος 2016 

Δομές Αστέγων 

▪ Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε 
Αστέγους, ΚΥΑ Δ23/οικ.19061−1457, ΦΕΚ 1336, Τεύχος Β', 12.5.2016 

ΚΗΦΗ 

▪ 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. 

▪ 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 
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ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και 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). 

ΚΔΗΦ 

▪ 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.  

▪ 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. 

▪ Καθορισμός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 
Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας, ΠΔ 383/2002, ΦΕΚ 332, Τεύχος Α’, 30.12.2002. 

Πρωτογενή δεδομένα 

- 

 

1.2 Ποιους στόχους των Περιφερειακών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεμβάσεις; 

Κριτήριο Αξιολόγησης Συνάφεια  

Υποερωτήματα ▪ Οι παρεμβάσεις, έτσι όπως σχεδιάσθηκαν, πώς σχετίζονται με την Περιφερειακή 
Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ); Ποιους στόχους και προτεραιότητες της 
ΠΕΣΚΕ υπηρετούν; 

Επιπρόσθετα ανά Κατηγορία Δομής 

Κέντρα Κοινότητας 

▪ Πώς συνδέονται τα Κέντρα Κοινότητας με τους στόχους της Περιφερειακής 
Στρατηγικής για τους ΡΟΜΑ;  

Επιμέρους 
Παράμετροι - Δείκτες 

Ποσοτικοί 

- 

Ποιοτικοί 

▪ Βαθμός συνάφειας Περιφερειακών Στρατηγικών με τους στόχους των 
παρεμβάσεων (χαμηλός, μέτριος, υψηλός). 

Μεθοδολογική 
Προσέγγιση, Επίπεδο 
& εύρος ανάλυσης 

▪ Προσδιορισμός των σχετικών στόχων των επιμέρους Περιφερειακών Στρατηγικών 
που υπηρετούν οι παρεμβάσεις (Δομές) και αντιστοίχισή τους με αυτές.  

▪ Αποτίμηση του βαθμού συνάφειας των σχετικών Περιφερειακών Στρατηγικών με 
τους στόχους των παρεμβάσεων (ποιοτική αποτίμηση του βαθμού συνάφειας με 
βάση την κλίμακα: χαμηλός, μέτριος, υψηλός).  

Προτεινόμενα 
Μεθοδολογικά 
Εργαλεία 

▪ Μήτρες συνάφειας στοχοθεσίας επιμέρους Περιφερειακών Στρατηγικών με τις 
αξιολογούμενες παρεμβάσεις.  

Πηγές άντλησης 
στοιχείων 

Δευτερογενή δεδομένα 

▪ Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση της 
φτώχειας & του κοινωνικού αποκλεισμού (ΠΕΣΚΕ). 

▪ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας 2014-2020. 

▪ Έγγραφα εξειδίκευσης του ΠΕΠ. 
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▪ 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». 

▪ Διαδικασίες εσωτερικής διαβούλευσης του Υπουργείου Εργασίας με τις 
Περιφέρειες για το σχεδιασμό και την ενεργοποίηση των παρεμβάσεων. 

▪ Προσκλήσεις των ΕΥΔ των ΠΕΠ για την υποβολή προτάσεων ένταξης Πράξεων 
Κοινωνικών Δομών.  

Κέντρα Κοινότητας 

▪  Περιφερειακή Στρατηγική για τους ΡΟΜΑ (είτε ως διακριτή μελέτη, είτε ως μέρος 
της ΠΕΣΚΕ). 

▪ Οδηγός Εφαρμογής & Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας, ΕΥΣΕΚΤ, Μάιος 2016. 

▪ Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, ΚΥΑ 
Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016, ΦΕΚ 854, Τεύχος Β', 30.3.2016.  

▪ 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. 

▪ Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, ΚΥΑ Δ14 
/15834/237, ΦΕΚ 1344, Τεύχος Β', 19.4.2019. 

▪ 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). 

Δομές Βασικών Αγαθών 

▪ Οδηγός Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, ΕΥΣΕΚΤ, 
Ιούνιος 2016. 

Δομές Αστέγων 

▪ Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε 
Αστέγους, ΚΥΑ Δ23/οικ.19061−1457, ΦΕΚ 1336, Τεύχος Β', 12.5.2016. 

ΚΗΦΗ  

▪ 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. 

▪ 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 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). 

ΚΔΗΦ 

▪ 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.  

▪ 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. 
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▪ Καθορισμός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 
Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας, ΠΔ 383/2002, ΦΕΚ 332, Τεύχος Α’, 30.12.2002. 

Πρωτογενή δεδομένα 

▪  Επεξεργασία απόψεων από Οδηγούς συζήτησης (focus groups με στελέχη των ΕΥΔ 
των ΠΕΠ και των Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών). 

 

1.3 Ποιος ο βαθμός συνάφειας και συνοχής της λογικής των παρεμβάσεων; 

Κριτήριο Αξιολόγησης Συνάφεια & Συνοχή 

Υποερωτήματα ▪ 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;  

▪ Ποιος είναι ο βαθμός εσωτερικής συνοχής και συνάφειας του σχεδιασμού των 
αξιολογούμενων παρεμβάσεων με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους 
Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ;  

▪ Ποιος είναι ο βαθμός συμπληρωματικότητας - συνέργειας μεταξύ των 
αξιολογούμενων παρεμβάσεων; 

Επιμέρους 
Παράμετροι - Δείκτες 

Ποσοτικοί 

- 

Ποιοτικοί 

▪ Βαθμός συνάφειας των αξιολογούμενων παρεμβάσεων με τις εντοπισμένες 
ανάγκες/προβλήματα (χαμηλός, μέτριος, υψηλός). 

▪ Βαθμός συνάφειας/συνοχής επιμέρους επιπέδων στοχοθεσίας του ΠΕΠ που 
σχετίζονται με τις αξιολογούμενες παρεμβάσεις (χαμηλός, μέτριος, υψηλός). 

▪ Βαθμός συμπληρωματικότητας / συνέργειας μεταξύ των αξιολογούμενων 
παρεμβάσεων. 

Μεθοδολογική 
Προσέγγιση, Επίπεδο 
& εύρος ανάλυσης 

▪ Αποτίμηση της συνάφειας/συνέπειας του σχεδιασμού των παρεμβάσεων σε σχέση 
με τις ανάγκες που είχαν εντοπισθεί (ποιοτική αποτίμηση του βαθμού συνάφειας 
με βάση την κλίμακα: χαμηλός, μέτριος, υψηλός).  

▪ Εξέταση της εσωτερικής λογικής, συνέπειας και συνέχειας της στοχοθεσίας του 
προγραμματικού σχεδιασμού  

▪ Αξιολόγηση της συνοχής του σχεδιασμού των παρεμβάσεων από το επίπεδο των 
Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και των Ειδικών Στόχων του ΠΕΠ μέχρι το επίπεδο 
των επιλεγμένων πράξεων. 

▪ Αποτίμηση της συνάφειας/συνοχής των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων με τους 
Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ που σχετίζονται με τις αξιολογούμενες παρεμβάσεις 
εντοπισθεί (ποιοτική αποτίμηση του βαθμού συνάφειας με βάση την κλίμακα: 
χαμηλός, μέτριος, υψηλός). 

▪ Αποτίμηση της συμπληρωματικότητας - συνέργειας μεταξύ των αξιολογούμενων 
παρεμβάσεων (ποιοτική αποτίμηση του βαθμού συμπληρωματικότητας/ 
συνέργειας με βάση την κλίμακα: χαμηλός, μέτριος, υψηλός). 

Προτεινόμενα 
Μεθοδολογικά 
Εργαλεία 

▪ Μήτρες συνάφειας στοχοθεσίας αξιολογούμενων παρεμβάσεων και αναγκών / 
προβλημάτων στους τομείς παρέμβασής τους.  

▪  Μήτρες συνάφειας Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Ειδικών Στόχων του ΠΕΠ, που 
σχετίζονται με τις αξιολογούμενες παρεμβάσεις. 

▪  Μήτρες συμπληρωματικότητας - συνέργειας των αξιολογούμενων παρεμβάσεων 
μεταξύ τους. 
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Πηγές άντλησης 
στοιχείων 

Δευτερογενή δεδομένα 

▪ Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση της 
φτώχειας & του κοινωνικού αποκλεισμού (ΠΕΣΚΕ). 

▪ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας 2014-2020. 

▪ Έγγραφα εξειδίκευσης του ΠΕΠ. 

▪ Προσκλήσεις των ΕΥΔ των ΠΕΠ για την υποβολή προτάσεων ένταξης Πράξεων 
Κοινωνικών Δομών.  

▪ Στοιχεία ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Στοιχεία Ενταγμένων Πράξεων). 

Κέντρα Κοινότητας 

▪  Περιφερειακή Στρατηγική για τους ΡΟΜΑ (είτε ως διακριτή μελέτη, είτε ως μέρος 
της ΠΕΣΚΕ). 

Πρωτογενή δεδομένα 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδων εστίασης (focus groups στελεχών Ειδικών 
Υπηρεσιών των ΠΕΠ και των Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών) 

Δομές Αστέγων 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδων εστίασης (focus groups στελεχών Δομών).  

 

3.2. Αποτελεσματικότητα  

2.1 Πως αξιολογείται η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των παρεμβάσεων; 

Κριτήριο Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητα 

Υποερωτήματα ▪  Ποιο είναι το ποσοστό απορρόφησης των αξιολογούμενων πράξεων;  

▪ Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ποσοστό απορρόφησης; 

Επιμέρους 
Παράμετροι - Δείκτες 

Ποσοτικοί 

▪ % απορρόφησης: «πιστοποιημένες δαπάνες» /«εγκεκριμένος προϋπολογισμός»  

Ποιοτικοί 

- 

Μεθοδολογική 
Προσέγγιση, Επίπεδο 
& εύρος ανάλυσης 

▪ Υπολογισμός της προόδου υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των 
αξιολογούμενων παρεμβάσεων, από το λόγο «πιστοποιημένες δαπάνες» / 
«εγκεκριμένος προϋπολογισμός». Οι υπολογισμοί θα πραγματοποιηθούν ανά 
Πράξη, Κατηγορία Δομής και συνολικά στο επίπεδο του ΠΕΠ για το σύνολο των 
αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 

Διευκρινίσεις: 

1. Το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα αφορά από την έναρξη επιλεξιμότητας 
δαπανών16 των πράξεων έως 31.12.2019. 

2. Για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχικές εντάξεις, καθώς και οι παρατάσεις λειτουργίας και χρηματοδότησης 
των αξιολογούμενων Δομών πραγματοποιήθηκαν με διαφορετικό χρονισμό, ως 
«εγκεκριμένος προϋπολογισμός» τίθεται ο π/υ που καλύπτει τη 
χρηματοδότηση της κάθε Πράξης από την ημερομηνία έναρξής της έως 
31.12.2019. Ως παραδείγματα αναφέρονται οι ακόλουθες πράξεις: 

α) Η πράξη με mis 5002130 «ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» εντάχθηκε το 
12/2016, με ημ/νία έναρξης της Πράξης 1/7/2016, ημ/νία λήξης 31/12/2017 
και αρχικό εγκεκριμένο π/υ 57.435,56 €. Τον 09/2017 παρατάθηκε η 

 
16  Σε κάποιες περιπτώσεις οι αποφάσεις ένταξης είχαν αναδρομικό χαρακτήρα, δηλαδή η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορούσε και 
προγενέστερο από την ημ/νία ένταξης χρονικό διάστημα. 
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λειτουργία της Πράξης έως 31.12.2019 και ο π/υ αυξήθηκε σε 172.853,10 €. 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο «εγκεκριμένος π/υ» για το χρονικό 
διάστημα έως 31.12.2019 είναι 172.853,10 €. 

β) Η πράξη με mis 5002004 «Κέντρο Κοινότητας Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» 
εντάχθηκε το 10/2016, με αρχικό εγκεκριμένο π/υ 313.200 € για 3 έτη 
λειτουργίας. Η Δομή ξεκίνησε τη λειτουργία της τον 11/2017 και τον 
09/2019 παρατάθηκε η λειτουργία της έως 30.09.2023 με αύξηση του π/υ 
σε 844.214 € (λόγω και επιπρόσθετης στελέχωσης), για συνολικό διάστημα 
λειτουργίας 71 μήνες. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο «εγκεκριμένος π/υ» 
για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2019 είναι: (αρχικός π/υ: 313.200) x 26 
/ 36 = 226.200,00 €, με την υπόθεση ότι ο επαυξημένος π/υ για την 
επιπρόσθετη στελέχωση έχει προϋπολογισθεί για την λειτουργία της δομής 
μετά την 31η.12.2019 και μέχρι 31.12.2019 δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι 
σχετικές προσλήψεις.  

γ) Η πράξη με mis 5002784 «ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ» εντάχθηκε το 3/2018, με αρχικό 
εγκεκριμένο π/υ 716.040 €, για 3 έτη λειτουργίας, χωρίς να έχει 
τροποποιηθεί έως σήμερα. Στη συγκεκριμένη Πράξη ο «εγκεκριμένος π/υ» 
για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2019 είναι: μήνες λειτουργίας έως 
31.12.2019 x (716.040/36). 

3. Αντίστοιχα, ως «πιστοποιημένες δαπάνες» λαμβάνονται υπόψη οι 
πιστοποιημένες δαπάνες των αξιολογούμενων Πράξεων από την έναρξη 
λειτουργίας τους έως 31.12.2019. 

▪ Ποιοτική εκτίμηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν το ποσοστό 
απορρόφησης των αξιολογούμενων πράξεων (με βάση τα ευρήματα των ερευνών 
πεδίου). 

▪ Σύνθεση συμπερασμάτων ανά Κατηγορία Δομής.  

Προτεινόμενα 
Μεθοδολογικά 
Εργαλεία 

- 

Πηγές άντλησης 
στοιχείων 

Δευτερογενή δεδομένα 

▪ Στοιχεία ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (εγκεκριμένος π/υ & πιστοποιημένες δαπάνες έως 
31.12.19 ανά αξιολογούμενη Πράξη και Υποέργο) 

Πρωτογενή δεδομένα 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδων εστίασης (focus groups στελεχών Ειδικών 
Υπηρεσιών) 

Κέντρα Κοινότητας 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδων εστίασης (focus groups Συντονιστών Κέντρων 
Κοινότητας)  

ΚΗΦΗ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Δομών 

ΚΔΗΦ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργων 

Δομές Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές των Δομών Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές Κοινωνικών Φαρμακείων 

Δομές Αστέγων 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργων 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδων εστίασης (focus groups στελεχών Δομών)  
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2.2 Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τις εκροές;  

Κριτήριο Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητα 

Υποερωτήματα ▪  Ποιος είναι ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ως προς τις εκροές σε 
επίπεδο πράξης;  

▪ Ποιος είναι ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ως προς τις εκροές ανά 
Κατηγορία Δομής;  

▪ Ποιος είναι ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο 
Επενδυτικής Προτεραιότητας του ΠΕΠ;  

▪ Ποιος είναι ο βαθμός συμβολής των εκροών των αξιολογούμενων πράξεων στην 
αντίστοιχη στοχοθεσία του ΠΕΠ; 

▪  Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που επηρέασαν το βαθμό επίτευξης των δεικτών 
εκροών στις διαφορετικές Κατηγορίες Δομών; 

Επιμέρους 
Παράμετροι - Δείκτες 

Ποσοτικοί 

▪ % επίτευξης εκροής σε επίπεδο πράξης: τιμή επίτευξης δείκτη εκροής Πράξης έως 
31.12.2019 /τιμή στόχος του δείκτη με βάση το ισχύον Τεχνικό Δελτίο της Πράξης. 

▪  % επίτευξης εκροής ανά Κατηγορία Δομής: άθροισμα τιμών επίτευξης δείκτη 
εκροής των Πράξεων της συγκεκριμένης Κατηγορίας Δομής έως 31.12.2019/ 
άθροισμα των αντίστοιχων τιμών στόχων.  

▪ % επίτευξης εκροής σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας ΠΕΠ: άθροισμα τιμών 
επίτευξης δείκτη εκροής των Πράξεων της συγκεκριμένης Επενδυτικής 
Προτεραιότητας έως 31.12.2019/ τιμή στόχος του αντίστοιχου δείκτη εκροής της 
Επενδυτικής Προτεραιότητας. 

Ποιοτικοί 

- 

Μεθοδολογική 
Προσέγγιση, Επίπεδο 
& εύρος ανάλυσης 
(σύμφωνα με το 
δελτίο ταυτότητας 
κάθε δείκτη) 

Στο συγκεκριμένο ερώτημα θα εξετασθούν οι ακόλουθοι δύο (2) δείκτες εκροών: 

▪ 05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών  

Ο δείκτης 05502 μετράται σε επίπεδο πράξης. Η κάθε Δομή μετράται μια φορά στο 
επίπεδο της πράξης. Τα παραρτήματα των Δομών (π.χ. παράρτημα ΡΟΜΑ ή ΚΕΜ στα 
Κέντρα Κοινότητας) δεν προσμετρούνται στο δείκτη.  

▪ 05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 

Ο δείκτης 05503 μετράται σε επίπεδο πράξης. Οι ωφελούμενοι κάθε Δομής 
μετρώνται μία φορά στο επίπεδο της πράξης. 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 ΕΥΣΕΚΤ17, κατόπιν σχετικής 
σύστασης της ΕΔΕΛ, καταχωρείται το ΑΜΚΑ του αιτούντος/λήπτη των υπηρεσιών 
για όλους τους ωφελούμενους που υποστηρίχθηκαν από τη Δομή. 

Για τους ανωτέρω δύο δείκτες θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθοι υπολογισμοί: 

▪ Υπολογισμός του ποσοστού επίτευξης του δείκτη εκροής σε επίπεδο πράξης: τιμή 
επίτευξης δείκτη εκροής πράξης έως 31.12.2019 /τιμή στόχος του δείκτη με βάση το 
ισχύον Τεχνικό Δελτίο της Πράξης. 

▪ Υπολογισμός του ποσοστού επίτευξης εκροής ανά Κατηγορία Δομής: άθροισμα 
τιμών επίτευξης δείκτη εκροής των πράξεων της συγκεκριμένης Κατηγορίας Δομής 
έως 31.12.2019/ άθροισμα των αντίστοιχων τιμών στόχων.  

 
17 Ηλεκτρονικό Μήνυμα της ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των ΠΕΠ 2014-2020 με θέμα «Οδηγίες για τη μέτρηση του δείκτη 05503 στα ΠΕΠ», 7.2.2020 
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▪ Υπολογισμός του ποσοστού επίτευξης εκροής σε επίπεδο Επενδυτικής 
Προτεραιότητας ΠΕΠ: άθροισμα τιμών επίτευξης δείκτη εκροής των πράξεων της 
συγκεκριμένης Επενδυτικής Προτεραιότητας έως 31.12.2019/ τιμή στόχος του 
αντίστοιχου δείκτη εκροής της Επενδυτικής Προτεραιότητας. 

▪ Ποιοτική εκτίμηση των βασικών παραμέτρων που επηρέασαν το βαθμό επίτευξης 
των δεικτών εκροών (με βάση τα ευρήματα των ερευνών πεδίου). 

▪ Σύνθεση συμπερασμάτων ανά Κατηγορία Δομής.  

Προτεινόμενα 
Μεθοδολογικά 
Εργαλεία 

- 

Πηγές άντλησης 
στοιχείων 

Δευτερογενή δεδομένα 

▪ Στοιχεία ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (τιμές στόχος δεικτών εκροής ανά πράξη, τιμή 
επίτευξης δεικτών εκροής έως 31.12.2019 ανά πράξη) 

▪ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας (στοχοθεσία δεικτών εκροών σε επίπεδο 
Επενδυτικής Προτεραιότητας). 

▪ Συστήματα παρακολούθησης των Δικαιούχων. 

Πρωτογενή δεδομένα 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδας συζήτησης (focus groups με στελέχη της ΕΥΔ του 
ΠΕΠ) 

Κέντρα Κοινότητας 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδων εστίασης (focus groups Συντονιστών Κέντρων 
Κοινότητας)  

ΚΗΦΗ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Δομών 

ΚΔΗΦ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργων 

Δομές Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές των Δομών Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές Κοινωνικών Φαρμακείων 

Δομές Αστέγων 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργων 

▪  Επεξεργασία απόψεων ομάδας συζήτησης (focus groups με στελέχη Δομών) 

 

2.3 Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τα αποτελέσματα; 

Κριτήριο Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητα 

Υποερωτήματα ▪ Ποιος είναι ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ως προς τα 
αποτελέσματα σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας του ΠΕΠ;  

▪ Ποιος είναι ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων των αξιολογούμενων πράξεων 
ανά Κατηγορία Δομής στην αντίστοιχη στοχοθεσία του ΠΕΠ; 

▪  Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που επηρέασαν το βαθμό επίτευξης των δεικτών 
αποτελεσμάτων για κάθε Κατηγορία Δομής; 

Επιμέρους 
Παράμετροι - Δείκτες 

Ποσοτικοί 

▪ % επίτευξης αποτελεσμάτων σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας ΠΕΠ: 
άθροισμα δομών α) που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (για τα 
Κέντρα Κοινότητας) και β) που χρησιμοποιούν βελτιωμένα εργαλεία και υλοποιούν 
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δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας (για τις λοιπές Κατηγορίες Δομών), ανά 
Επενδυτική Προτεραιότητα (με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών πεδίου)/ τιμή 
στόχος του δείκτη αποτελεσμάτων της Επενδυτικής Προτεραιότητας. 

Ποιοτικοί 

- 

Μεθοδολογική 
Προσέγγιση, Επίπεδο 
& εύρος ανάλυσης 
(σύμφωνα με το 
δελτίο ταυτότητας 
του δείκτη)  

Στο συγκεκριμένο ερώτημα θα εξετασθεί ο ακόλουθος δείκτης αποτελεσμάτων, ο 
οποίος είναι το αποτέλεσμα του δείκτη εκροών 05502: 

▪ 05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες 

Για την μέτρηση των αποτελεσμάτων εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται στο δελτίο 

ταυτότητας του Δείκτη 05504, όπου οι «διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες» 

ορίζονται σε σχέση με τις υπηρεσίες που λάμβαναν οι ωφελούμενοι κατά την 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο και ειδικότερα ανά Κατηγορία Δομής ως εξής:  

Κέντρα Κοινότητας 

▪ Διευρυμένες/ βελτιωμένες υπηρεσίες συγκριτικά με τις υπηρεσίες που λάμβαναν οι 
ωφελούμενοι την προηγούμενη προγραμματική περίοδο από τις κοινωνικές 
υπηρεσίες των Δήμων. 

ΚΗΦΗ 

▪ Χρήση βελτιωμένων εργαλείων, όπως το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα, 
υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας και την τοπική κοινότητα 
γενικότερα. 

ΚΔΗΦ 

▪ Χρήση βελτιωμένων εργαλείων, όπως το «Σχέδιο παροχής υπηρεσιών ημερήσιας 
φροντίδας και παραμονής» και το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα, υλοποίηση 
δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών (σχέδιο δικτύωσης), Κέντρα Κοινότητας και την τοπική 
κοινότητα γενικότερα. 

ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

▪ Χρήση βελτιωμένων εργαλείων, όπως το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα, 
υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας και την τοπική κοινότητα 
γενικότερα. 

ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 

▪ Χρήση βελτιωμένων εργαλείων, όπως το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα, 
υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας και την τοπική κοινότητα 
γενικότερα. 

▪ Η τιμή του δείκτη 05504 θα προκύψει από τα ερωτηματολόγια προς τους Συντονιστές 
των Δομών και τους Υπευθύνους Έργων των Πράξεων.  

Στο πλαίσιο αυτό θα εξετασθούν αναλυτικά όλα τα επιμέρους κριτήρια επίτευξης του 

δείκτη και θα αποτιμηθεί, πέρα από τη χρήση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού 

Συστήματος, ο βαθμός υλοποίησης δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με 

κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας και 

την τοπική κοινότητα γενικότερα, για τις κατηγορίες Δομών: Δομές Παροχής Βασικών 

Αγαθών, Δομές Στέγασης, ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ. 

▪ Σημειώσεις:  

1. Κέντρα Κοινότητας 

Στην περίπτωση των Κέντρων Κοινότητας στα ερωτηματολόγια που απευθύνονται 
στους Συντονιστές του ΚΚ, εάν στη σχετική ερώτηση Δ3, η στήλη «Εκ των οποίων 
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διευρυμένες» λάβει έστω και ένα «ΝΑΙ», σε τουλάχιστον μία από τις υποκατηγορίες 
κάθε πυλώνα υπηρεσιών, τότε ο δείκτης λαμβάνει θετική τιμή για τη συγκεκριμένη 
δομή. 

2. ΚΗΦΗ, Δομές Βασικών Αγαθών και Δομές Αστέγων 

Στην περίπτωση των ΚΗΦΗ, των Δομών Βασικών Αγαθών και των Δομών Αστέγων για 
να λάβει θετική τιμή ο δείκτης θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα: 

α) στην ερώτηση Δ1 να έχουν δηλωθεί ότι υλοποιήθηκαν όλες οι δράσεις δικτύωσης 
με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο δικτύωσης, και 

β) μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της έρευνας να έχει γίνει χρήση του Ενιαίου 
Γεωπληροφοριακού Συστήματος. 

3. ΚΔΗΦ 

Στην περίπτωση των ΚΔΗΦ για να λάβει θετική τιμή ο δείκτης θα πρέπει να συντρέχουν 
σωρευτικά τα ακόλουθα: 

α) να γίνεται χρήση Σχεδίου παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και 
παραμονής,  

β) στην ερώτηση Δ1 να έχουν δηλωθεί ότι υλοποιήθηκαν όλες οι δράσεις δικτύωσης 
με υπηρεσίες/φορείς/δομές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στο σχέδιο δικτύωσης, 
και  

γ) μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας της έρευνας να έχει γίνει χρήση του Ενιαίου 
Γεωπληροφοριακού Συστήματος. 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθοι υπολογισμοί: 

▪ Υπολογισμός του αθροίσματος της τιμής επίτευξης του δείκτη 05504 των επιμέρους 
αξιολογούμενων Δομών ανά Επενδυτική Προτεραιότητα. 

▪ Υπολογισμός του ποσοστού επίτευξης αποτελεσμάτων σε επίπεδο Επενδυτικής 
Προτεραιότητας ΠΕΠ: άθροισμα δομών με θετική τιμή ανά Επενδυτική 
Προτεραιότητα (με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών πεδίου)/ τιμή στόχος του 
δείκτη αποτελεσμάτων της Επενδυτικής Προτεραιότητας. 

▪ Ποιοτική εκτίμηση των βασικών παραμέτρων που επηρέασαν το βαθμό επίτευξης 
των αποτελεσμάτων (με βάση τα ευρήματα των ερευνών πεδίου). 

▪ Σύνθεση συμπερασμάτων ανά Κατηγορία Δομής.  

Προτεινόμενα 
Μεθοδολογικά 
Εργαλεία 

- 

Πηγές άντλησης 
στοιχείων 

Δευτερογενή δεδομένα 

▪ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας (στοχοθεσία δείκτη αποτελεσμάτων ανά 
Επενδυτική Προτεραιότητα) 

Πρωτογενή δεδομένα 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδας συζήτησης (focus group με στελέχη της ΕΥΔ του 
ΠΕΠ) 

Κέντρα Κοινότητας 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές 

ΚΗΦΗ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Δομών 

ΚΔΗΦ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργων 

Δομές Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές των Δομών Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές Κοινωνικών Φαρμακείων 
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Δομές Αστέγων 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργων 

 

2.4 Ποια είναι η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του ΠΕΠ στο τέλος της Προγραμματικής 
Περιόδου; 

Κριτήριο Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητα 

Υποερωτήματα ▪ 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;  

▪ 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;  

Επιμέρους 
Παράμετροι - Δείκτες 

Ποσοτικοί 

▪ Βαθμός επίτευξης των στόχων του ΠΕΠ στις 31.12.2019 

▪ Εκτιμώμενος βαθμός επίτευξης των στόχων του ΠΕΠ στο τέλος της ΠΠ 

Ποιοτικοί 

▪ Αποτίμηση δυνατότητας επίτευξης των προγραμματικών στόχων του ΠΕΠ 

Μεθοδολογική 
Προσέγγιση, Επίπεδο 
& εύρος ανάλυσης 

Με βάση τον βαθμό επίτευξης των δεικτών εκροών στις 31.12.2019 ανά πράξη, που θα 
υπολογισθεί στο πλαίσιο του ερωτήματος 2.2, το συγκεκριμένο ερώτημα θα 
προσεγγισθεί ως ακολούθως, 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. 

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 στις 31.12.2019, που 

θα υπολογισθεί στο πλαίσιο του ερωτήματος 2.3, εφαρμόζονται τα εξής: 

▪ Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης του δείκτη 05504 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα 
στο τέλος της ΠΠ, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών πεδίου.  

Για την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης του δείκτη 05504 θα αξιοποιηθεί και 
πληροφόρηση σχετικά με την εκτιμώμενη λειτουργία του Ενιαίου 
Γεωπληροφοριακού Συστήματος, η οποία θα παρασχεθεί κεντρικά από την ΕΥΣΕΚΤ 
στις ΕΥΔ των ΠΕΠ και θα είναι διαθέσιμη στον Αξιολογητή. 

▪ 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.  

Προτεινόμενα 
Μεθοδολογικά 
Εργαλεία 

- 

Πηγές άντλησης 
στοιχείων 

Δευτερογενή δεδομένα 
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▪ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας (στοχοθεσία δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα) 

▪ Πληροφόρηση σχετικά με την εκτιμώμενη λειτουργία του Γεωπληροφοριακού 
Συστήματος του ΥΠΕΚΥ (σύστημα ΗΔΙΚΑ), η οποία θα παρασχεθεί από την ΕΥΣΕΚΤ 
προς τις ΕΥΔ των ΠΕΠ. 

Πρωτογενή δεδομένα 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδας συζήτησης (focus group με στελέχη της ΕΥΔ του 
ΠΕΠ) 

Κέντρα Κοινότητας 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδων εστίασης (focus groups Συντονιστών Κέντρων 
Κοινότητας)  

ΚΗΦΗ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Δομών  

ΚΔΗΦ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργων  

Δομές Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές των Δομών Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές Κοινωνικών Φαρμακείων 

Δομές Αστέγων 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδας συζήτησης (focus group με στελέχη Δομών)  

 

2.5 Υλοποιούνται οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό αναφορικά με τις 
κατηγορίες ωφελούμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες;  

Κριτήριο Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητα 

Υποερωτήματα ▪ Ωφελήθηκαν οι προβλεπόμενες ομάδες στόχος όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί ανά 
Κατηγορία Δομής; 

▪ Παρέχονται οι προβλεπόμενες υπηρεσίες ανά Κατηγορία και Είδος Δομής; 

▪ Σε ποιο βαθμό καλύπτονται οι ανάγκες των ωφελούμενων από τις υπηρεσίες που 
παρέχουν οι υφιστάμενες Δομές στην Περιφέρεια; 

▪ Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη λειτουργία των 
Δομών; 

▪ Σε ποιες περιπτώσεις παρουσιάζονται ελλείψεις προσωπικού; 

Επιμέρους 
Παράμετροι - Δείκτες 

Ποσοτικοί 

- 

Ποιοτικοί 

▪ 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. 

Μεθοδολογική 
Προσέγγιση, Επίπεδο 
& εύρος ανάλυσης 

▪ Αποτύπωση με βάση τα προγραμματικά κείμενα κάθε ΠΕΠ (Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα, Έγγραφο Εξειδίκευσης), τις σχετικές εκδοθείσες προσκλήσεις από την 
ΕΥΔ του ΠΕΠ και τις σχετικές κατευθύνσεις, οδηγίες από το αρμόδιο για την πολιτική 
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Υπουργείο Εργασίας και τις κεντρικές Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, των 
διαφορετικών κατηγοριών ωφελούμενων που αποτελούν ομάδες στόχο ανά 
Κατηγορία Δομής, καθώς και των προβλεπόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών ανά 
Κατηγορία Δομής.  

▪ Ανάλυση με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ (για τα Κέντρα 
Κοινότητας) και τα συστήματα παρακολούθησης των Δικαιούχων (για τις υπόλοιπες 
Κατηγορίες Δομών), καθώς και τα αποτελέσματα των ερευνών πεδίου, των 
ακόλουθων στοιχείων: 

o Κατηγορίες ωφελούμενων, ανά Κατηγορία και Είδος Δομής  

o Διαφορετικά είδη παρεχόμενων υπηρεσιών ανά Κατηγορία και Είδος 
Δομής 

▪ Ποιοτική αποτίμηση του βαθμού κάλυψης των προβλεπόμενων ομάδων – στόχου 
από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των αξιολογούμενων Δομών (ανά Κατηγορία και 
Είδος Δομής). 

▪ Ποιοτική αποτίμηση του βαθμού παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών από τη 
μέχρι σήμερα λειτουργία των αξιολογούμενων Δομών (ανά Κατηγορία και Είδος 
Δομής). 

▪ Εκτίμηση του βαθμού κάλυψης των αναγκών των ωφελούμενων από τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες των υφιστάμενων Δομών (ανά Κατηγορία και Είδος Δομής), 
με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών πεδίου. 

▪ Εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των ωφελούμενων από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες των υφιστάμενων Δομών (ανά Κατηγορία και Είδος Δομής), με βάση τα 
αποτελέσματα των ερευνών πεδίου. 

▪ Εντοπισμός των περιπτώσεων υφιστάμενων Δομών που παρουσιάζονται ελλείψεις 
προσωπικού και αποτίμηση των επιπτώσεων στις παρεχόμενες υπηρεσίες, με βάση 
τα αποτελέσματα των ερευνών πεδίου. 

▪ Επίσης θα αξιοποιηθούν πιθανά πορίσματα τυχόν διαθέσιμων Ετήσιων Εκθέσεων 
των Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών προς την Διεύθυνση 
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της 
Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας. 

Σημείωση: Θα αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία από το σύστημα της 
ΗΔΙΚΑ (για τα Κέντρα Κοινότητας) ή και τα συστήματα παρακολούθησης των 
Δικαιούχων (για τις υπόλοιπες Κατηγορίες Δομών), όπως προκύπτουν από τις Έρευνες 
Πεδίου ή από συστήματα/ βάσεις δεδομένων των ΕΥΔ των ΠΕΠ (π.χ. του ΠΕΠ Αττικής), 
σχετικά με τον αριθμό των ωφελούμενων ανά επιμέρους ομάδα – στόχο, ή/και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Προτεινόμενα 
Μεθοδολογικά 
Εργαλεία 

- 

Πηγές άντλησης 
στοιχείων 

Δευτερογενή δεδομένα 

▪ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας 2014-2020 

▪ Έγγραφα εξειδίκευσης του ΠΕΠ 

▪ 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» 

▪ Προσκλήσεις της ΕΥΔ του ΠΕΠ για την υποβολή προτάσεων ένταξης Πράξεων 
Κοινωνικών Δομών.  

▪ Στοιχεία ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Στοιχεία Ενταγμένων Πράξεων) 

▪ Γεωπληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΕΚΥ (σύστημα ΗΔΙΚΑ). 

▪ Συστήματα παρακολούθησης των Δικαιούχων. 
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Πρωτογενή δεδομένα 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδας συζήτησης (focus group με στελέχη της ΕΥΔ του 
ΠΕΠ) 

Κέντρα Κοινότητας 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδας συζήτησης (focus groups με Συντονιστές) 

▪ Έρευνα Πεδίου σε ωφελούμενους 

ΚΗΦΗ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Δομών 

▪ Απογραφικές ή Δειγματοληπτικές Έρευνες σε ωφελούμενους ή Δικαστικούς 
Συμπαραστάτες 

ΚΔΗΦ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργων 

▪ Απογραφικές ή Δειγματοληπτικές Έρευνες σε ωφελούμενους, ή Κηδεμόνες / 
Δικαστικούς Συμπαραστάτες 

Δομές Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές των Δομών Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές Κοινωνικών Φαρμακείων 

▪ Έρευνα Πεδίου σε ωφελούμενους Κοινωνικών Παντοπωλείων 

▪ Έρευνα Πεδίου σε ωφελούμενους Συσσιτίων 

▪ Έρευνα Πεδίου σε ωφελούμενους Κοινωνικών Φαρμακείων 

Δομές Αστέγων 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργων 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδας εστίασης (focus group με στελέχη) 

 

2.6 Πώς αξιολογείται η καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και 
μηχανισμών παρακολούθησης των αξιολογούμενων παρεμβάσεων; 

Κριτήριο Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητα 

Υποερωτήματα ▪ Πώς αξιολογείται το είδος των δεδομένων/στοιχείων που τηρείται στα συστήματα 
παρακολούθησης (Δικαιούχων, Περιφερειών και ΗΔΙΚΑ);  

▪ 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;  

▪ Πώς αξιολογούνται τα δεδομένα που τηρούνται στα Περιφερειακά Παρατηρητήρια 
Κοινωνικής Ένταξης (όπου υπάρχουν) για τις αξιολογούμενες Δομές; 

Επιμέρους 
Παράμετροι – Δείκτες 

Ποσοτικοί 

- 

Ποιοτικοί 

- 

Μεθοδολογική 
Προσέγγιση, Επίπεδο 
& εύρος ανάλυσης 

▪ Αποτύπωση του είδους των δεδομένων / στοιχείων που τηρούνται στο σύστημα της 
ΗΔΙΚΑ σε σχέση με τις αξιολογούμενες παρεμβάσεις. 

▪ Αποτύπωση του είδους των δεδομένων / στοιχείων που τηρούνται σε σύστημα της 
ΕΥΔ του ΠΕΠ/Περιφέρειας σε σχέση με τις αξιολογούμενες παρεμβάσεις. 
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▪ Αποτύπωση του είδους των δεδομένων / στοιχείων που τηρούνται στα συστήματα 
παρακολούθησης των Δικαιούχων σε σχέση με τις αξιολογούμενες παρεμβάσεις. 

▪ Αποτύπωση του είδους των δεδομένων / στοιχείων που τηρούνται στα 
Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης (όπου υπάρχουν) για τις 
αξιολογούμενες Δομές. 

▪ Αποτίμηση της πληρότητας και ποιότητας των τηρούμενων στοιχείων στα 
συστήματα της ΗΔΙΚΑ, της Περιφέρειας και των Δικαιούχων, καθώς και στα 
Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης (όπου υπάρχουν). 

▪ Εντοπισμός των βασικών προβλημάτων σε σχέση με τη μέχρι σήμερα λειτουργία 
των συστημάτων / μηχανισμών παρακολούθησης των αξιολογούμενων 
παρεμβάσεων. 

▪ Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των συστημάτων παρακολούθησης των 
αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 

Προτεινόμενα 
Μεθοδολογικά 
Εργαλεία 

- 

Πηγές άντλησης 
στοιχείων 

Δευτερογενή δεδομένα 

▪ Διαθέσιμα στοιχεία από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ 

▪ Διαθέσιμα στοιχεία από τα συστήματα παρακολούθησης των Δικαιούχων 

Πρωτογενή δεδομένα 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδας συζήτησης (focus group με στελέχη της ΕΥΔ του 
ΠΕΠ) 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδας συζήτησης (focus group με στελέχη των 
Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών και των Περιφερειακών 
Παρατηρητηρίων Κοινωνικής Ένταξης). 

Κέντρα Κοινότητας 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδας εστίασης (focus group με Συντονιστές) 

Δομές Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές των Δομών Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές Κοινωνικών Φαρμακείων 

Δομές Αστέγων 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδων συζήτησης (focus group με στελέχη) 

ΚΗΦΗ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Δομών 

ΚΔΗΦ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργων 
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2.7 Ποιοι παράγοντες ευνοούν και ποιοι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων 
παρεμβάσεων με βάση την έως τώρα πορεία υλοποίησης τους; 

Κριτήριο Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητα 

Υποερωτήματα ▪ Ποιοι παράγοντες επιδρούν θετικά στην αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων 
παρεμβάσεων;  

▪ Ποιοι παράγοντες εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων 
παρεμβάσεων και πως θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν;  

Επιμέρους 
Παράμετροι – Δείκτες 

Ποσοτικοί 

- 

Ποιοτικοί 

- 

Μεθοδολογική 
Προσέγγιση, Επίπεδο 
& εύρος ανάλυσης 

Για την προσέγγιση του συγκεκριμένου αξιολογικού ερωτήματος θα αξιοποιηθούν 
συνδυαστικά τα αποτελέσματα και η ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
των Αξιολογικών Ερωτημάτων 2.1 έως 2.6 και θα περιλαμβάνει:  

▪ Διερεύνηση του επιπέδου συνεργασίας των αρμόδιων φορέων κατά την υλοποίηση 
των αξιολογούμενων παρεμβάσεων και αποτίμηση του βαθμού επίδρασης στην 
αποτελεσματικότητά τους (ανάλυση ανά Κατηγορία Δομής). 

▪ Αποτύπωση του τρόπου προσδιορισμού και προσέγγισης των επιμέρους ομάδων -
στόχου ανά Κατηγορία Δομής και αποτίμηση των επιπτώσεων τους στην 
αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 

▪ Αποτίμηση του βαθμού επίδρασης στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
αξιολογούμενων Δομών, κεντρικών κατευθύνσεων και οδηγιών των αρμόδιων 
Υπουργείων (ανά Κατηγορία Δομής). Προσδιορισμός τυχόν περιπτώσεων όπου 
επιλύθηκαν κεντρικά οριζόντια προβλήματα κατά την εφαρμογή των 
παρεμβάσεων. 

▪ Αποτίμηση της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων των αξιολογούμενων 
παρεμβάσεων και της σχετικής επίδρασης στην αποτελεσματική λειτουργία των 
Δομών (ανά Κατηγορία Δομής). 

▪ Εντοπισμός τυχόν πρόσθετων παραγόντων που επηρέασαν την λειτουργία των 
αξιολογούμενων Δομών και αποτίμηση των επιπτώσεών τους (θετικών ή 
αρνητικών) στην αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων (ανά 
Κατηγορία Δομής). 

▪ Διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 

Προτεινόμενα 
Μεθοδολογικά 
Εργαλεία 

- 

Πηγές άντλησης 
στοιχείων 

Δευτερογενή δεδομένα 

- 

Πρωτογενή δεδομένα 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδας συζήτησης (focus group με στελέχη της ΕΥΔ του 
ΠΕΠ) 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδας συζήτησης (focus group με στελέχη των 
Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών και των Περιφερειακών 
Παρατηρητηρίων Κοινωνικής Ένταξης). 

Κέντρα Κοινότητας 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές 
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▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδων συζήτησης (focus group με Συντονιστές) 

ΚΗΦΗ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Δομών 

ΚΔΗΦ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργων 

Δομές Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές των Δομών Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές Κοινωνικών Φαρμακείων 

Δομές Αστέγων 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργων 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδων συζήτησης (focus group με στελέχη) 

 

3.3. Αποδοτικότητα 

3.1 Πώς αξιολογείται η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων; Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις υλοποιούνται 
κατά τρόπο αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος; 

Κριτήριο Αξιολόγησης Αποδοτικότητα 

Υποερωτήματα ▪ Ποια είναι η αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε όρους κόστους 
ανά ωφελούμενο (σε επίπεδο Δομής);  

▪ Ποια είναι η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων ανά Είδος Δομής και κατηγορία 
μεγέθους;  

▪ Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των 
αξιολογούμενων παρεμβάσεων; 

Επιμέρους 
Παράμετροι - Δείκτες 

Ποσοτικοί 

▪ Δείκτης αποδοτικότητας Δομής: πιστοποιημένες δαπάνες / αριθμός ωφελούμενων 

Ποιοτικοί 

- 

Μεθοδολογική 
Προσέγγιση, Επίπεδο 
& εύρος ανάλυσης 

Η μεθοδολογική προσέγγιση του συγκεκριμένου αξιολογικού ερωτήματος, αφορά 
στον υπολογισμό της αποδοτικότητας σε επίπεδο Δομής και όχι Πράξης για τους 
ακόλουθους λόγους: 

1. Δεν ταυτίζεται ο αριθμός των Δομών με τον αριθμό των Πράξεων: μια Πράξη μπορεί 
να περιλαμβάνει περισσότερες από μία Δομές, σε ένα, ή και περισσότερα Υποέργα 
(π.χ. η Πράξη με mis 5001366 “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καλαμαριάς”, 
περιλαμβάνει 3 Δομές σε 2 Υποέργα). Ένας ωφελούμενος στο επίπεδο της Πράξης 
μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες από μία, ή περισσότερες Δομές που περιλαμβάνει η 
Πράξη. 

2. Οι δαπάνες λειτουργίας των Δομών αφορούν κυρίως στις δαπάνες μισθοδοσίας της 
αντίστοιχης στελέχωσής της, η οποία με βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις του 
αρμόδιου για την πολιτική Υπουργείου Εργασίας και της ΕΥΣΕΚΤ18 κατά το σχεδιασμό 
των παρεμβάσεων, προϋπολογίσθηκε στη βάση μιας αναλογικής στελέχωσης σε 
σχέση: α) με τον πληθυσμό του Δήμου και την ύπαρξη θυλάκων Ρομά ή αυξημένης 
παρουσίας μεταναστών (στην περίπτωση των Κέντρων Κοινότητας), β) τον αριθμό των 
ωφελούμενων νοικοκυριών και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών (στην 
περίπτωση των Δομών παροχής σίτισης και βασικών αγαθών), γ) τον αριθμό των 

 
18 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» 



Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών των ΠΕΠ 2014-2020 

 

REMACO A.E.  Σελίδα |50 
 

ωφελούμενων (στην περίπτωση των Κοινωνικών Φαρμακείων) και δ) τον αριθμό των 
ωφελούμενων, ή/και την φιλοξενία τοξικοεξαρτημένων ατόμων (στην περίπτωση των 
Κέντρων Ημέρας και των Υπνωτηρίων). 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, το συγκεκριμένο Αξιολογικό Ερώτημα προσεγγίζεται ως εξής:  

▪ Υπολογισμός της αποδοτικότητας των αξιολογούμενων Δομών με βάση το λόγο: 
πιστοποιημένες δαπάνες Δομής έως 31.12.2019 / σωρευτικός αριθμός 
ωφελούμενων Δομής.  

Για τον υπολογισμό του σωρευτικού αριθμού των ωφελούμενων από την έναρξη 
λειτουργίας της Δομής έως 31.12.2019, θα αντληθούν στοιχεία από τα συστήματα 
που τηρούν οι Δικαιούχοι για τα έτη έως το 2018, ενώ για το 2019 θα αξιοποιηθεί το 
λογισμικό φύλλο που αναπτύχθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ για τον ορθό υπολογισμό του 
δείκτη 05503 (σε συνέχεια σχετικής σύστασης της ΕΔΕΛ), σύμφωνα με το οποίο 
συμπληρώνονται αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των ωφελούμενων σε επίπεδο 
Δομής (ανεξάρτητα από τον διαχειριστικό τρόπο αντιμετώπισης τους: π.χ διακριτό 
υποέργο ανά Δομή σε πράξεις με περισσότερες από μία Δομές βασικών Αγαθών, ή 
μία πράξη και ένα υποέργο με 2 Δομές). Εξαίρεση αποτελούν τα Κέντρα Κοινότητας, 
όπου τα παραρτήματά τους δεν καταγράφονται ως διακριτές Δομές, και στην 
περίπτωση αυτή ως «Δομή» θα θεωρηθεί το Κέντρο Κοινότητας μαζί με τυχόν 
παραρτήματά του. 

▪ Συγκριτική αποτύπωση των ανωτέρω αποτελεσμάτων ανά Είδος Δομής και 
κατηγορία μεγέθους, με βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις του αρμόδιου για την 
πολιτική Υπουργείου Εργασίας και της ΕΥΣΕΚΤ5 κατά το σχεδιασμό των 
αξιολογούμενων παρεμβάσεων και υπολογισμός της μέσης αποδοτικότητας ανά 
περίπτωση. Ειδικότερα ανά Είδος Δομής: 

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

o Δομές χωρίς παραρτήματα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό 10.000-
40.000 κατοίκους 

o Δομές χωρίς παραρτήματα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό 40.000-
100.000 κατοίκους 

o Δομές χωρίς παραρτήματα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό πάνω 
από 100.000 κατοίκους 

o Δομές με ένα παράρτημα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό 10.000-
40.000 κατοίκους 

o Δομές με ένα παράρτημα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό 40.000-
100.000 κατοίκους 

o Δομές με ένα παράρτημα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 
100.000 κατοίκους 

o Δομές με δύο παραρτήματα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό 
10.000-40.000 κατοίκους 

o Δομές με δύο παραρτήματα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό 
40.000-100.000 κατοίκους 

o Δομές με δύο παραρτήματα, που χωροθετούνται σε πόλεις με πληθυσμό πάνω 
από 100.000 κατοίκους 

ΔΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  

o Δομές με λειτουργία μόνο παντοπωλείου (ελάχιστοι ωφελούμενοι 100 
νοικοκυριά) 

o Δομές με λειτουργία συσσιτίου ή παντοπωλείου και συσσιτίου, που 
εξυπηρετούν από 100 έως 150 ωφελούμενους 

o Δομές με λειτουργία συσσιτίου ή παντοπωλείου και συσσιτίου, που 
εξυπηρετούν περισσότερους από 150 ωφελούμενους 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  

o Δομές με λειτουργία κοινωνικού φαρμακείου (ελάχιστοι ωφελούμενοι 100 
άτομα) 

ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ  

o Υπνωτήριο με 30 έως 60 ωφελούμενους 

o Υπνωτήριο με 60 έως 90 ωφελούμενους 

o Υπνωτήριο με 30 έως 60 ωφελούμενους, που φιλοξενεί και τοξικοεξαρτημένα 
άτομα 

o Υπνωτήριο με 60 έως 90 ωφελούμενους, που φιλοξενεί και τοξικοεξαρτημένα 
άτομα 

o Κέντρο Ημέρας που εξυπηρετεί 50 έως 100 αστέγους 

o Κέντρο Ημέρας που εξυπηρετεί 100 έως 200 αστέγους 

ΚΗΦΗ   

o Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που εξυπηρετεί 25 άτομα 

▪ Ποιοτική εκτίμηση των βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν την αποδοτικότητα 
των αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 

▪ Σύνθεση συμπερασμάτων ανά Είδος Δομής και κατηγορία μεγέθους. 

Σημείωση: Για τα ΚΔΗΦ, η λειτουργία των οποίων αποζημιώνεται με συγκεκριμένο 
μηνιαίο ποσό ανά ωφελούμενο δεν θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω υπολογισμοί. 

Προτεινόμενα 
Μεθοδολογικά 
Εργαλεία 

- 

Πηγές άντλησης 
στοιχείων 

Δευτερογενή δεδομένα 

▪ Στοιχεία ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Πιστοποιημένες Δαπάνες 31.12.2019, Τιμές 
Επίτευξης Δεικτών 31.12.2019) 

▪ Συστήματα Δικαιούχων: α) για τις τιμές επίτευξης του δείκτη 05503 για τα έτη από 
την έναρξη λειτουργίας των Δομών έως και το 2018 και β) για τις δαπάνες ανά Δομή 
στις περιπτώσεις που οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ αφορούν σε περισσότερες 
από μία Δομή (στις περιπτώσεις των Δομών Βασικών Αγαθών). 

Ως παράδειγμα αναφέρονται οι ακόλουθες Πράξεις: 

o Η Πράξη με mis 5001736 «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας» έχει 2 
Δομές σε 2 διακριτά Υποέργα 

o Η Πράξη με 5002649 mis «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στην Πόλη του Δήμου ΚΕΡΚΥΡΑΣ» έχει 2 
Δομές σε 1 Υποέργο.  

Πρωτογενή δεδομένα 

Κέντρα Κοινότητας 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές 

ΚΗΦΗ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Δομών 

Δομές Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές των Δομών Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές Κοινωνικών Φαρμακείων 

Δομές Αστέγων 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργων 
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3.2 Πώς διαφοροποιήθηκε το μοναδιαίο κόστος / αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε 
σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό τους; 

Κριτήριο Αξιολόγησης Αποδοτικότητα 

Υποερωτήματα ▪ Ποιο είναι το αρχικό μοναδιαίο κόστος (κόστος σχεδιασμού) των παρεμβάσεων ανά 
ωφελούμενο (σε επίπεδο Δομής); 

▪ Σε ποια Είδη Δομών παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις του μοναδιαίου 
κόστους από το προγραμματικό και που οφείλονται αυτές;  

Επιμέρους 
Παράμετροι - Δείκτες 

Ποσοτικοί 

▪ Αρχικό μοναδιαίο κόστος: αρχικός ετήσιος εγκεκριμένος π/υ / προβλεπόμενος 
αριθμός ωφελούμενων (τιμή στόχος δείκτη 05503). 

Ποιοτικοί 

- 

Μεθοδολογική 
Προσέγγιση, Επίπεδο 
& εύρος ανάλυσης 

▪ Υπολογισμός του αρχικού ετήσιου μοναδιαίου κόστους των αξιολογούμενων Δομών 
(ανά Δομή, ωφελούμενο και έτος). 

Σημείωση: Ο υπολογισμός του ετήσιου μοναδιαίου κόστους των αξιολογούμενων 

Δομών είναι αναγκαίος προκειμένου να ενσωματωθεί η διάσταση της διάρκειας των 

ενταγμένων πράξεων, η οποία διαφοροποιεί τον εγκεκριμένο π/υ. Για παράδειγμα 

αν μια πράξη έχει ενταχθεί για 1 έτος με εγκεκριμένο π/υ 50.000 € για να 

εξυπηρετήσει 100 ωφελούμενους (τιμή στόχος 05503), το μοναδιαίο κόστος είναι 

50.000/100 = 500. Αν η ίδια πράξη έχει ενταχθεί για 2 έτη με εγκεκριμένο π/υ 

100.000 €, για τον ορθό υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ο ετήσιος και όχι ο συνολικός εγκεκριμένος π/υ, ή να τροποποιηθεί ο 

παρονομαστής ώστε να μετράει το σωρευτικό άθροισμα των ωφελούμενων κατά τα 

2 έτη λειτουργίας της Δομής (100.000 /2x100 = 500). 

▪ Υπολογισμός των αποκλίσεων των ανωτέρω αποτελεσμάτων από τα αποτελέσματα 
υπολογισμού της αποδοτικότητας ανά Δομή στο πλαίσιο του Αξιολογικού 
Ερωτήματος 3.1. 

▪ Συγκριτική αποτύπωση των ανωτέρω αποτελεσμάτων ανά Είδος Δομής και 
κατηγορία μεγέθους. 

▪ Προσδιορισμός των περιπτώσεων που παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις του 
μοναδιαίου κόστους από το αρχικό (κόστος σχεδιασμού) και ποιοτική εκτίμηση των 
βασικών αιτιών που διαμόρφωσαν το αυξημένο σε σχέση με το προγραμματικό 
μοναδιαίο κόστος τους, με βάση κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία που θα συλλεχθούν 
στο πλαίσιο των ερευνών πεδίου. 

▪ Σύνθεση συμπερασμάτων ανά Είδος Δομής και κατηγορία μεγέθους. 

 

Σημείωση: Για τα ΚΔΗΦ, η λειτουργία των οποίων αποζημιώνεται με συγκεκριμένο 
μηνιαίο ποσό ανά ωφελούμενο δεν θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω υπολογισμοί. 

Προτεινόμενα 
Μεθοδολογικά 
Εργαλεία 

- 

Πηγές άντλησης 
στοιχείων 

Δευτερογενή δεδομένα 

▪ Στοιχεία ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Εγκεκριμένος Π/Υ, Τιμές Στόχου Δεικτών, 
Πιστοποιημένες Δαπάνες 31.12.2019, Τιμές Επίτευξης Δεικτών 31.12.2019) 

▪ Συστήματα Δικαιούχων: α) για τις τιμές επίτευξης του δείκτη 05503 για τα έτη από 
την έναρξη λειτουργίας των Δομών έως και το 2018 και β) για τις δαπάνες ανά Δομή 
στις περιπτώσεις που οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ αφορούν περισσότερες από 
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μία Δομή, γ) για τον εγκεκριμένο π/υ ανά Δομή, δ) για την στοχοθεσία του αριθμού 
ωφελούμενων ανά Δομή. 

Πρωτογενή δεδομένα 

Κέντρα Κοινότητας 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές 

ΚΗΦΗ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Δομών 

Δομές Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές των Δομών Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές Κοινωνικών Φαρμακείων 

Δομές Αστέγων 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργων 

3.4. Προστιθέμενη Αξία 

4.1 Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην υφιστάμενη εθνική κοινωνική 
πολιτική, η οποία δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ;  

Κριτήριο Αξιολόγησης Προστιθέμενη Αξία 

Υποερωτήματα ▪ 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 ό,τι είχε 
αρχικά σχεδιαστεί; 

▪ Πόσο λειτούργησαν οι παραπομπές των ωφελούμενων μεταξύ των Δομών και ποια 
προβλήματα παρουσιάστηκαν; 

Επιμέρους 
Παράμετροι - Δείκτες 

Ποσοτικοί 

- 

Ποιοτικοί 

- 

Μεθοδολογική 
Προσέγγιση, Επίπεδο 
& εύρος ανάλυσης 

Η προστιθέμενη αξία των αξιολογούμενων παρεμβάσεων συνδέεται με την ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων από τις Δομές υπηρεσιών, όπως αυτή 
μπορεί να αποτιμηθεί, σε σχέση με την παροχή βελτιωμένων, ή/και διευρυμένων 
υπηρεσιών (σε σύγκριση με αντίστοιχες δράσεις της προηγούμενης ΠΠ 2007-2013), 
την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δικτύωσης και της συνεργασίας των Δομών σε 
τοπικό επίπεδο, καθώς και την αύξηση της ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη 
λειτουργία των Δομών. 

Η απάντηση του συγκεκριμένου Αξιολογικού Ερωτήματος (και των υποερωτημάτων 
του) θα στηριχθεί στα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις διενεργούμενες έρευνες 
πεδίου, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
των αξιολογούμενων Δομών και κυρίως τα Αξιολογικά Ερωτήματα 2.3 & 2.5. 

Επίσης, θα αξιοποιηθούν πιθανά πορίσματα τυχόν διαθέσιμων Ετήσιων Εκθέσεων 
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής των Διευθύνσεων Κοινωνικής 
Μέριμνας των Περιφερειών, ή των Περιφερειακών Παρατηρητήριων. 

Προτεινόμενα 
Μεθοδολογικά 
Εργαλεία 

- 
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Πηγές άντλησης 
στοιχείων 

Δευτερογενή δεδομένα 

▪ Ετήσιες Εκθέσεις Περιφερειακών Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής των Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας, ή των Περιφερειακών 
Παρατηρητήριων. 

Πρωτογενή δεδομένα 

Κέντρα Κοινότητας 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές 

▪ Έρευνα Πεδίου σε ωφελούμενους 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδων συζήτησης (focus groups με Συντονιστές) 

ΚΗΦΗ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Δομών 

▪ Απογραφικές ή Δειγματοληπτικές Έρευνες σε ωφελούμενους, ή Δικαστικούς 
Συμπαραστάτες 

ΚΔΗΦ 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργου 

▪ Απογραφικές ή Δειγματοληπτικές Έρευνες σε ωφελούμενους, ή κηδεμόνες / 
δικαστικούς συμπαραστάτες 

Δομές Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές των Δομών Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών 

▪ Έρευνα σε Συντονιστές Κοινωνικών Φαρμακείων 

▪ Έρευνα Πεδίου σε ωφελούμενους Κοινωνικών Παντοπωλείων 

▪  Έρευνα Πεδίου σε ωφελούμενους Συσσιτίων 

▪ Έρευνα Πεδίου σε ωφελούμενους Κοινωνικών Φαρμακείων 

Δομές Αστέγων 

▪ Έρευνα σε Υπευθύνους Έργου 

▪ Επεξεργασία απόψεων ομάδας συζήτησης (focus group με στελέχη) 
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4. Προσδιορισμός αναγκαίων στοιχείων και πηγών - Τρόπος μέτρησης του Δείκτη 
Αποτελεσμάτων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων 

Στην παρούσα Ενότητα αναλύονται τα αναγκαία στοιχεία και οι αντίστοιχες πηγές για την υλοποίηση των 

Περιφερειακών Αξιολογήσεων και την προσέγγιση των επιμέρους Αξιολογικών Ερωτημάτων (με 

διαφοροποίηση ανά Κατηγορία Δομής όπου απαιτείται), όπως αυτά προσδιορίσθηκαν στην προηγούμενη 

Ενότητα. Παράλληλα, καθορίζεται και ο τρόπος μέτρησης του Δείκτη Αποτελεσμάτων 05504 «Αριθμός Δομών 

που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες», στον οποίο συμβάλουν οι αξιολογούμενες 

παρεμβάσεις. 

4.1. Δευτερογενή Στοιχεία 

4.1.1. ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 

Βασική πηγή για την υλοποίηση των Αξιολογήσεων των Κοινωνικών Δομών των ΠΕΠ 2014-2020 θα αποτελέσουν 

τα πιστοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020. Υπεύθυνη για την παροχή των στοιχείων αυτών είναι η 

κατά περίπτωση αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ. 

Η καταχώρηση στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΠΑ αποτελεί υποχρέωση των 

δικαιούχων. Έχει απογραφικό χαρακτήρα και αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς σε ότι αφορά τα διοικητικά 

στοιχεία των πράξεων. Ειδικότερα, από το ΟΠΣ μπορούν να αντληθούν ενδεικτικά τα παρακάτω στοιχεία με 

εφαρμογή στις Περιφερειακές Αξιολογήσεις: 

 Κωδικός Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 Κωδικός Άξονα Προτεραιότητας 

 Κωδικός Πρόσκλησης 

 Τίτλος Πρόσκλησης 

 Κωδικός Έργου 

 Τίτλος Έργου  

 Δικαιούχος  

 Κωδικός Επενδυτικής Προτεραιότητας 

 Πεδίο Παρέμβασης 

 Ημερομηνία Ένταξης Πράξης 

 Ημερομηνία Λήξης Πράξης 

 Ανάλυση Πράξης σε Υποέργα 

 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Πράξης / Υποέργων 

 Νομικές Δεσμεύσεις Πράξης / Υποέργων 

 Πιστοποιημένες Δαπάνες Πράξης / Υποέργων 

 Στόχοι Δεικτών Πράξης 

 Τιμές Επίτευξης Δεικτών Πράξης 

Oι Αξιολογητές των ΠΕΠ θα έχουν στη διάθεσή τους από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ τα δεδομένα των αξιολογούμενων 

πράξεων για την υλοποίηση έως και τις 31/12/2019. 

Σε ό,τι αφορά τις Περιφερειακές Αξιολογήσεις των Κοινωνικών Δομών, είναι κρίσιμη η αναγνώριση του 

γεγονότος ότι το ΟΠΣ καταγράφει Πράξεις και όχι Δομές. Δηλαδή πολλές Πράξεις είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνουν περισσότερες από μία Δομές (έως και 6). Στις περιπτώσεις όπου ως επιθυμητό επίπεδο 

ανάλυσης έχει οριστεί η Δομή, απαιτείται αντίστοιχη ανάλυση των σχετικών στοιχείων, με απαραίτητο ένα 

ενδιάμεσο στάδιο επεξεργασίας των στοιχείων του ΟΠΣ (disaggregation). 
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4.1.2. Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΕΚΥ (σύστημα ΗΔΙΚΑ) 

Σε ότι αφορά την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, η συγκέντρωση και διαχείριση των διαθέσιμων 

πληροφοριών αποτελεί αρμοδιότητα της «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).  

Η πλέον σχετική, με το έργο της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών, διαθέσιμη βάση δεδομένων της ΗΔΙΚΑ 

είναι το πληροφοριακό σύστημα (πλατφόρμα) των Κέντρων Κοινότητας ως μέρος του Εθνικού Μηχανισμού 

Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής - 

https://www.kentrakoinotitas.gr/ (το «Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα» / Ε.ΓΠ.Σ.). Η καταχώρηση των 

ωφελούμενων των Κέντρων Κοινότητας στο σύστημα αποτελεί συμβατική υποχρέωση των Κέντρων Κοινότητας. 

Η βάση προσφέρει σημαντικό όγκο στοιχείων για όλες τις λειτουργίες των Κέντρων Κοινότητας, ενώ μέσω 

πρόσβασης στις σχετικές βάσεις δεδομένων μπορούν να αντληθούν τα απαιτούμενα δεδομένα για την 

απάντηση επιμέρους Αξιολογικών Ερωτημάτων. 

Ειδικότερα, στο Ε.ΓΠ.Σ. συνιστώνται τρία (3) ενιαία Μητρώα, ήτοι: 

α. το Εθνικό Μητρώο Ωφελούμενων, στο οποίο καταχωρίζονται αποκλειστικά στοιχεία ταυτοποίησης των 

δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, ήτοι Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., επώνυμο, όνομα, 

πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, δημογραφικά στοιχεία, είδος και ποσό προνοιακής παροχής, 

β. το Μητρώο Φορέων Άσκησης Προνοιακής Πολιτικής, στο οποίο καταχωρίζονται αποκλειστικά στοιχεία 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, και ειδικότερα 

πληροφορίες για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία τους, αναλυτικά στοιχεία εργαζομένων και οικονομικά 

τους στοιχεία κάθε μορφής, όπως πόροι χρηματοδότησης, ισολογισμός, απολογισμός, 

γ. το Μητρώο Κοινωνικών Προγραμμάτων, στο οποίο καταχωρίζονται αποκλειστικά δράσεις και πολιτικές 

προνοιακού χαρακτήρα, οι οποίες υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα και χρηματοδοτούνται ή 

επιχορηγούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

Μέσω του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος συλλέγονται και επεξεργάζονται δεδομένα, πληροφορίες 

και συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσης, που άπτονται αποκλειστικά της κοινωνικής προστασίας, του 

κοινωνικού αποκλεισμού και των επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών και μέτρων, της εφαρμογής και 

πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. Στόχος της συλλογής και επεξεργασίας 

των δεδομένων αυτών είναι η προάσπιση του κοινωνικού δημοσίου συμφέροντος, ο δημόσιος έλεγχος των 

κοινωνικών και προνοιακών παροχών, η χρηστή, αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των κοινωνικών 

πόρων και η διασφάλιση της μέγιστης κάλυψης των αναγκών των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. 

Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα, στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Συστήμα συλλέγονται και επεξεργάζονται 

δεδομένα, πληροφορίες και συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσης, μόνον για τα Κέντρα Κοινότητας (τα 

οποία βέβαια υποστηρίζουν περίπου το 90% των συνολικά ωφελουμένων από τις Κοινωνικές Δομές που 

αποτελούν αντικείμενο του παρόντος Έργου), ενώ η λειτουργία των λοιπών εξεταζόμενων Κοινωνικών Δομών 

(Δομές Βασικών Αγαθών, Δομές Αστέγων, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ) δεν έχει ενταχθεί ακόμα στο Ε.ΓΠ.Σ. Ταυτόχρονα, σε 

ότι αφορά τα βασικά αγαθά, η ΗΔΙΚΑ λειτουργεί πλατφόρμα παρακολούθησης των ωφελούμενων του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). 

Οι λειτουργικές οντότητες του Ε.ΓΠ.Σ. επιτρέπουν την άντληση και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων, σε 

επίπεδο Κέντρου Κοινότητας (Δήμου), Περιφέρειας και Χώρας.  

Για το έργο της Αξιολόγησης, η ΕΥΣΕΚΤ έχει διασφαλίσει την διαθεσιμότητα των ακόλουθων στοιχείων, τα οποία 

θα παρασχεθούν κεντρικά προς τα ΠΕΠ άπαξ: 

Α. Σε επίπεδο Κέντρων Κοινότητας (Δήμου) και ωφελούμενου: 

o Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο), για τις ανάγκες της αρχικής τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με τους ωφελούμενους, με στόχο την παρακίνηση τους να συμμετάσχουν στην έρευνα 

πεδίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω κάλπης στο χώρο της Δομής. 

https://www.kentrakoinotitas.gr/
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Β. Αριθμός ωφελούμενων ανά Κέντρο Κοινότητας (Δήμο), ή/και Περιφέρεια, ως προς τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

o Νομικό καθεστώς παραμονής (Ημεδαπός, Αιτών/ουσα Άσυλο, Πρόσφυγας, Οικονομικός Μετανάστης, 

κ.λπ.). 

o Οικογενειακή Κατάσταση (Άγαμος, Έγγαμος, Χήρος/α, Διαζευγμένος, κ.λπ.). 

o Φύλο (Άνδρας, Γυναίκα) 

o Ηλικιακή ομάδα (18-29 ετών, 30-39 ετών, 40-49 ετών, 50-59 ετών και άνω των 60 ετών). 

o Εκπαιδευτικό επίπεδο (Καμία, Στοιχειώδη, Μέση, Ανώτατη, Μεταπ/κή) 

o Εργασιακό Καθεστώς (Άνεργος, Εργαζόμενος, Συνταξιούχος, κ.λπ.). 

o Στεγαστική κατάσταση (Σταθερή κατοικία, Ιδιοκτησία, Αστεγία). 

o Καθορισμός Ειδικών Κατηγοριών – Ειδική ευάλωτη κατηγορία (Αναπηρία, χρόνια νόσος, χρήση ουσιών, 

Ρομά, Κρατούμενος, Αποφυλακισμένος, κ.λπ.). 

o Προγράμματα που συμμετέχουν – Λίστα επιδομάτων που λαμβάνουν (Ανέργων, χαμηλά εισοδήματα, 

νομική υποστήριξη, Ρομά, Αιτούντες Άσυλο, ΑμεΑ, Διατροφή, Στέγαση, κ.λπ.). 

Τα τηρούμενα στοιχεία στο Ε.ΓΠ.Σ. της ΗΔΙΚΑ παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 15, ενώ στα Σχήματα 2 

έως 6, που ακολουθούν, παρουσιάζονται ενδεικτικές λειτουργικές οντότητες του Συστήματος. 
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Πίνακας 15. Τηρούμενα στοιχεία ανά ωφελούμενο Κέντρου Κοινότητας (ΗΔΙΚΑ) και ανάλυση επιλεγμένων κατηγοριών στοιχείων(*) 

Α. Αναγνωριστικά Στοιχεία: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα 

Β. Προσωπικά Στοιχεία: Ημερομηνία Γέννησης, Φύλο, Ένδειξη «Εν ζωή» 

Γ. Φυσικές Διευθύνσεις: Νομός Κατοικίας, Δήμος Κατοικίας (επιλογή από πεδίο 
τιμών), Οδός Κατοικίας, Αριθμός, ΤΚ, Τύπος (Επιλογή από Πεδίο Τιμών), Ένδειξη 
«Κύρια», Ισχύς, Σημειώσεις (πεδίο ελεύθερου κειμένου) 

Δ. Αριθμοί Επικοινωνίας: Είδος, Τύπος (επιλογή από πεδίο τιμών), Αριθμός 
Επικοινωνίας, Ένδειξη «Κύρια», Ισχύς, Σημειώσεις (πεδίο ελεύθερου κειμένου) 

Ε. Ομιλούσες Γλώσσες: Επιλογή από Πεδίο Τιμών 

ΣΤ. Νομικό Καθεστώς: Υπηκοότητα, Χώρα Προέλευσης, Νομικό Καθεστώς 
Παραμονής*, Μητρική Γλώσσα, Ημερ. Άφιξης στην Ελλάδα, Έτη Παραμονής στη Χώρα. 
Όλα τα παραπάνω με επιλογή από πεδία τιμών 

Ζ. Οικογενειακή Κατάσταση*: Ένδειξη για «Μονογονεϊκή Οικογένεια», επιλογή μέσω 
ΑΜΚΑ του ατόμου με το οποίο σχετίζεται με την ίδια υπηρεσία ιστού 

Η. Προστατευόμενα Μέλη: Αναζήτηση με ΑΜΚΑ και πεδίο «Σημειώσεις» ελευθέρου 
κειμένου 

Θ. Συσχετίσεις με άλλα πρόσωπα: Αναζήτηση με ΑΜΚΑ, Είδος συσχέτισης* και 
«Σημειώσεις» ελευθέρου κειμένου 

Ι. Εργασία: Εργασιακό Καθεστώς*, Αρ. Μητρώου ΟΑΕΔ (με κατάλληλη υπηρεσία ιστού 
για ταυτοποίηση), Ημ. Εγγραφής στον ΟΑΕΔ (ομοίως) και πεδίο «Σημειώσεις» 
ελευθέρου κειμένου 

ΙΑ. Ασφαλιστική Κάλυψη: Φορέας, Ασφαλιστική Ικανότητα  

ΙΒ. Στεγαστική κατάσταση: Είδος Κατοικίας, Σταθερή Κατοικία (ΝΑΙ/ΟΧΙ), Ιδιοκτησία, 
Περιγραφή Κατάστασης Κατοικίας, Αστεγία Από (αν υπάρχει) 

ΙΓ. Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικό επίπεδο (επιλογή από πεδίο τιμών), Ειδίκευση, Επίπεδο 
Ομιλίας/Γραφής Ελληνικών (όλα από πεδίο τιμών)  

ΙΔ. Οικονομική Κατάσταση: Ετήσιο Εισόδημα, Επιδόματα, Άλλες Πηγές, Αξία ακίνητης 
περιουσίας, Αξία κινητής περιουσίας, Ύπαρξη οχημάτων, Σημειώσεις. Επιθυμητή η 
διαλειτουργικότητα με ΓΓΠΣ/ΥΠΟΙΚ. 

ΙΕ. Καθορισμός Ειδικών Κατηγοριών: Ειδική/Ευάλωτη Κατηγορία*  

ΙΣΤ. Προγράμματα που συμμετέχει*: Λίστα επιδομάτων που λαμβάνει μέσω 
κατάλληλης υπηρεσίας της ΗΔΙΚΑ  

ΙΖ: Συνεδρίες και Παραπομπές: Θέμα συνεδρίας (ελεύθερο κείμενο), Σημειώσεις 
συνεδρίας (ελεύθερο κείμενο), Προγραμματισμός (ημ/νία και ώρα), Έναρξη συνεδρίας 
(ημ/νία και ώρα), Ολοκλήρωση συνεδρίας (ημ/νία και ώρα) 
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Σχήμα 2. Dashboard (εποπτικός πίνακας) ωφελουμένων Κέντρων Κοινότητας (ΗΔΙΚΑ, 2020) 

 

Σχήμα 3. Ενδεικτικές λειτουργικές οντότητες του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος της ΗΔΙΚΑ (1) 
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Σχήμα 4. Ενδεικτικές λειτουργικές οντότητες του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος της ΗΔΙΚΑ (2) 

 

Σχήμα 5. Ενδεικτικές λειτουργικές οντότητες του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος της ΗΔΙΚΑ (3) 

 

Σχήμα 6. Ενδεικτικές λειτουργικές οντότητες του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος της ΗΔΙΚΑ (4) 
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4.1.1. Συστήματα Παρακολούθησης των Δικαιούχων  

Οι προβλέψεις των Σχεδίων Αξιολόγησης των ΠΕΠ σε ό,τι αφορά τις Κοινωνικές Δομές προσδιορίζουν ως βασική 

πηγή δεδομένων τα «Συστήματα Παρακολούθησης των Δικαιούχων». Τα συστήματα αυτά θα αποτελέσουν 

σημαντική πηγή άντλησης δεδομένων για την προσέγγιση επιμέρους Αξιολογικών Ερωτημάτων, όπως 

αναλυτικά παρουσιάσθηκε στην Ενότητα 3. 

Η διάγνωση της διαθεσιμότητας και του περιεχομένου των εν λόγω Συστημάτων Παρακολούθησης δεν είναι 

δυνατό να ελεγχθεί στο παρόν στάδιο (εκ των προτέρων). Αντιστοίχως, παραμένει άγνωστη η οργάνωση και το 

εύρος των σχετικών δεδομένων.  

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να υπάρχει σημαντική διασπορά και διαφοροποιήσεις ως προς την οργάνωση 

των τηρούμενων αρχείων (αρχεία .xls, άλλες εφαρμογές και βάσεις δεδομένων), αλλά και ως προς τον βαθμό 

τήρησής τους. 

Ειδικότερα, μέσω των επιμέρους Συστημάτων Παρακολούθησης των Δικαιούχων θα αντληθούν τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

α) τιμή στόχος του αριθμού των ωφελουμένων (κατά φύλο), που αναλογούν από τις Πράξεις στις 

επιμέρους Δομές που αυτή περιλαμβάνει (εφόσον μία Πράξη περιλαμβάνει περισσότερες από μια 

Δομή), 

β) αριθμός ωφελούμενων που εξυπηρετήθηκαν ανά Δομή, κατά τη διάρκεια των ετών 2017, 2018 και 

2019, κατά φύλο, 

γ) αριθμός των νέων ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν (ωφελούμενοι που έλαβαν υπηρεσίες για 

πρώτη φορά) ανά Δομή, κατά τη διάρκεια των ετών 2017, 2018 και 2019, ανά φύλο, 

δ) εγκεκριμένος προϋπολογισμός (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη) που αναλογεί από τις Πράξεις στις 

επιμέρους Δομές που αυτή περιλαμβάνει (εφόσον μία Πράξη περιλαμβάνει περισσότερες από μια 

Δομή), 

ε) σωρευτικά, μέχρι 31.12.2019, τις πιστοποιημένες δαπάνες που αναλογούν από τις Πράξεις στις 

επιμέρους Δομές που αυτή περιλαμβάνει (εφόσον μία Πράξη περιλαμβάνει περισσότερες από μια 

Δομή). 

Παράλληλα, μέσω των επιμέρους Συστημάτων Παρακολούθησης των Δικαιούχων θα πρέπει να αντληθούν κατά 

φύλο ποσοτικά στοιχεία σχετικά με το προφίλ των ωφελουμένων. Δεδομένου ότι δεν είναι γνωστό το είδος των 

στοιχείων που συλλέγονται από κάθε Δικαιούχο, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών κρίνεται 

σκόπιμο να γίνει χρήση όλων των στοιχείων που τηρούν οι επιμέρους Δικαιούχοι και σχετίζονται με το προφίλ 

των ωφελουμένων. 

Τα ελάχιστα  ποσοτικά στοιχεία σχετικά με το προφίλ των ωφελούμενων ανά Κατηγορία Δομής είναι τα 

ακόλουθα : 

Κοινωνικά Παντοπωλεία, Δομές Παροχής Συσσιτίων και Κοινωνικά Φαρμακεία: 

• Αριθμός ωφελουμένων ανά κατηγορία ομάδας στόχου και ειδικής ομάδας ένταξης (ωφελούμενοι 

ΚΕΑ/ΕΕΕ, Δικαιούχοι δωρεάν νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μακροχρόνια 

άνεργοι, Άστεγοι, ΑμεΑ, Εξαρτημένοι από ουσίες, Μέλη μονογονεϊκής οικογένειας, Συνταξιούχοι ή άνω 

των 65 ετών, Αποφυλακισμένοι ή Νέοι Παραβάτες, Μετανάστες, Πρόσφυγες, κ.λπ.). 

• Αριθμός ωφελουμένων ανά οικογενειακή κατάσταση (παντρεμένοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χήροι, 

πολύτεκνη οικογένεια). 

• Αριθμός ωφελουμένων ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα (18-29 ετών, 30-39 ετών, 40-49 ετών, 50-59 ετών 

και άνω των 60 ετών). 

• Αριθμός ωφελούμενων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (Καμία, Στοιχειώδη, Μέση, Ανώτατη, Μεταπ/κή). 
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Δομές Αστέγων (διακριτά για Ανοικτά Κέντρα Ημέρας και Υπνωτήρια) 

• Αριθμός ωφελουμένων ανά κατάσταση διαμονής, πριν την είσοδο στην Δομή (Διαβιούντες στο δρόμο, 

Διαβιούντες σε ξενώνα, Φιλοξενούμενοι από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, 

Διαβιούντες σε ακατάλληλα καταλύματα, κ.λπ.). 

• Αριθμός ωφελουμένων ανά οικογενειακή κατάσταση (παντρεμένοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χήροι, 

πολύτεκνη οικογένεια). 

• Αριθμός ωφελουμένων ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα (18-29 ετών, 30-39 ετών, 40-49 ετών, 50-59 ετών 

και άνω των 60 ετών). 

• Αριθμός ωφελούμενων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (Καμία, Στοιχειώδη, Μέση, Ανώτατη, Μεταπ/κή). 

• Αριθμός ωφελουμένων ανά κατηγορία ομάδας στόχου και ειδικής ομάδας ένταξης (ΑμεΑ, Εξαρτημένοι 

από ουσίες, Συνταξιούχοι ή άνω των 65 ετών, Αποφυλακισμένοι ή Νέοι Παραβάτες, Μετανάστες, 

Πρόσφυγες, κ.λπ.). 

ΚΗΦΗ 

• Αριθμός ωφελουμένων ανά φύλο και κατηγορία αυτοεξυπηρέτησης (πλήρως, μερικώς και μη 

αυτοεξυπηρετούμενοι). 

• Αριθμός ωφελουμένων ανά καθεστώς ασφάλισης (ασφαλισμένοι, ανασφάλιστοι). 

• Αριθμός ωφελουμένων ανά οικογενειακή κατάσταση (παντρεμένοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χήροι, 

πολύτεκνη οικογένεια). 

• Αριθμός ωφελουμένων ανά επίπεδο εισοδήματος κατά την είσοδο στην Πράξη (εισόδημα κάτω ή άνω 

από το όριο της φτώχειας). 

• Για τους/τις ωφελούμενους/ες που είναι υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης:  

o αριθμός δικαστικών συμπαραστατών ανά κατάσταση απασχόλησης (Εργαζόμενος/νη, Άνεργος/η, 

Μακροχρόνια Άνεργος/η, Αυτοαπασχολούμενος/η, ή Επιχειρηματίας, Συνταξιούχος), 

o αριθμός δικαστικών συμπαραστατών ανά επίπεδο εισοδήματος κατά την είσοδο στην Πράξη 

(εισόδημα κάτω ή άνω από το όριο της φτώχειας), 

o αριθμός δικαστικών συμπαραστατών ανά καθεστώς ασφάλισης  (ασφαλισμένοι, ανασφάλιστοι), 

o αριθμός δικαστικών συμπαραστατών ανά οικογενειακή κατάσταση  (πολύτεκνη, οικογένεια με 

ΑμεΑ). 

ΚΔΗΦ 

• Αριθμός ωφελουμένων κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα (κάτω των 18, 19-29 ετών, 30-45 ετών, άνω των 

45 ετών). 

• Αριθμός ωφελουμένων κατά φύλο που είχαν λάβει υπηρεσίες από το ΚΔΗΦ πριν τη συμμετοχή τους 

στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της συγχρηματοδοτούμενης από το ΠΕΠ Πράξης. 

• Αριθμός των ωφελουμένων ανά τύπο κατοικίας (Ίδρυμα/δομή κλειστής περίθαλψης, Στέγη 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Ιδιωτική ή οικογενειακή  κατοικία, Άλλος τύπος). 

• Αριθμός ωφελουμένων ανά οικογενειακή κατάσταση (άγαμος/η, έγγαμος/η, με ή χωρίς παιδιά, 

ύπαρξη άλλου ΑΜΕΑ στην οικογένεια, μονογονεακή, τρίτεκνη/πολύτεκνη κ.λπ.). 

• Αριθμός ωφελουμένων ανά επίπεδο εισοδήματος κατά την είσοδο στην Πράξη (εισόδημα κάτω ή άνω 

από το όριο της φτώχειας). 

• Αριθμός των ωφελουμένων που είναι υπό καθεστώς κηδεμονίας ή δικαστικής συμπαράστασης 
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• Για τους/τις ωφελούμενους/ες που είναι υπό καθεστώς κηδεμονίας ή δικαστικής συμπαράστασης: 

αριθμός κηδεμόνων/ δικαστικών συμπαραστατών ανά κατάσταση απασχόλησης (Εργαζόμενος/νη, 

Άνεργος/η, Αυτοαπασχολούμενος/η ή Επιχειρηματίας, Συνταξιούχος, Άλλο). 

Σημειώνεται ότι ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στο προφίλ των ωφελουμένων των Κέντρων Κοινότητας θα 

αντληθούν από το Ε.ΓΠ.Σ. της ΗΔΙΚΑ.  

Η συλλογή / αποδελτίωση των σχετικών στοιχείων θα αποτελέσει αντικείμενο των Περιφερειακών 

Αξιολογήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση ως ελάχιστο διαθέσιμο στοιχείο ανά Δομή θα πρέπει να θεωρηθεί το σχετικό αρχείο .xls 

που αφορά στη μέτρηση του Δείκτη 05503 (αριθμός ωφελούμενων), το οποίο αναπτύχθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ 

για τον ορθό υπολογισμό του δείκτη 05503 (σε συνέχεια σχετικής σύστασης της ΕΔΕΛ). Σύμφωνα με τις σχετικές 

οδηγίες19, η μέχρι τώρα παρακολούθηση θα πρέπει να αντικατασταθεί/ συμπληρωθεί μέχρι τις 31/03/2020 από 

τον εν λόγω τρόπο παρακολούθησης και το αρχείο .xls θα επισυναφθεί στο ΟΠΣ, μαζί με το Δελτίο Επίτευξης 

Δεικτών ανά Πράξη. 

4.1.2. Άλλα Συστήματα Παρακολούθησης  

Social Αttica 

Στην περίπτωση της Αττικής, καταγράφεται η ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης εκ μέρους της ίδιας της 

Περιφέρειας. Η σχετική παρακολούθηση αφορά, κυρίως, στη λειτουργία των φορέων (Δήμοι, ΜΚΟ κλπ), αλλά 

σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο συγκέντρωσης πληροφόρησης, το οποίο μπορεί να είναι 

χρήσιμο: α) για τη διενέργεια της Περιφερειακής Αξιολόγησης της Αττικής και β) ως υπόδειγμα για άλλους 

περιφερειακούς μηχανισμούς παρακολούθησης.  

Το σχετικό σύστημα (www.socialattica.gr) ενημερώνεται τακτικά από τα στελέχη των Δομών ως μέρος των 

συμβατικών υποχρεώσεων των δικαιούχων προς την ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής, ενώ κατά περιόδους χρησιμοποιείται για 

τη διενέργεια ερευνών, γεγονός που μπορεί να αξιοποιηθεί για την Περιφερειακή Αξιολόγηση της Περιφέρειας 

Αττικής. 

Έκθεση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής 

Η Έκθεση, «Η λειτουργία των «Κέντρων Κοινότητας» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 

Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, έχει δημοσιοποιηθεί δύο φορές (2018 και 2019), με περίοδο αναφοράς το 

παρελθόν ημερολογιακό έτος. Έχει, κυρίως, απογραφικό χαρακτήρα, ενώ περιλαμβάνει και έρευνα μεταξύ των 

συντονιστών των Δομών (ΚΚ, ΚΕΜ, Παραρτήματα Ρομά). Από τις Εκθέσεις αυτές μπορούν να αντληθούν 

ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για το πλήθος των εν λειτουργία ΚΚ ανά Περιφέρεια, τη στελέχωση και 

επιμόρφωση των στελεχών, το πλήθος των εγγραφών ωφελούμενων (ανά Περιφέρεια) και επιμέρους 

χαρακτηριστικά τους, καθώς και επιμέρους στοιχεία που αφορούν στη δικτύωση και τη δημοσιότητα (σε εθνικό 

επίπεδο). Στην Έκθεση του 2018 υπάρχουν και αντίστοιχα στοιχεία των Παραρτημάτων (ΚΕΜ, Ρομά). 

Ετήσιες Εκθέσεις Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής των Περιφερειών 

Από τις εν λόγω Εκθέσεις, που προβλέπονται στο εδάφιο ιγ της παρ. 1 άρθρου 13, του Ν. 4445/2016 (Α' 85) και 

εκπονούνται από τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του 

Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 

Κοινωνικής Συνοχής και των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Κοινωνικής Ένταξης, θα πρέπει να αξιοποιηθούν 

ποσοτικά και, κυρίως, ποιοτικά στοιχεία/συμπεράσματα που αφορούν στις υπό αξιολόγηση Δομές. 

Ενδιάμεσες Εκθέσεις Υλοποίησης/Αποτίμησης των Πράξεων «Κέντρα και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με 

Αναπηρία» 

Από τις εν λόγω Εκθέσεις, που αποτελούν υποχρέωση των Δικαιούχων των Πράξεων και αναρτώνται στις 

ιστοσελίδες των Δικαιούχων, μπορούν να αντληθούν επιμέρους ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της πορείας 

 
19 Ηλεκτρονικό Μήνυμα της ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των ΠΕΠ 2014-2020 με θέμα «Οδηγίες για τη μέτρηση του δείκτη 05503 στα ΠΕΠ», 7.2.2020 

http://www.socialattica.gr/
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υλοποίησης των έργων και να διασταυρωθούν με τις πληροφορίες που θα συλλεχθούν από τις Έρευνες στους 

Υπευθύνους των Πράξεων. 

Άλλες πηγές  

Τέλος, θα πρέπει να αξιοποιηθούν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία από άλλες Εκθέσεις ή Έρευνες, που τυχόν 

έχουν εκπονηθεί σε περιφερειακό επίπεδο και αφορούν στις υπό αξιολόγηση Δομές, όπως οι Έρευνες του 

Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 

Αττικής για τη «Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας Αττικής». 
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4.2. Πρωτογενή Στοιχεία 

Κατά τη διενέργεια της Αξιολόγησης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο σημείο που αφορά στη συλλογή 

πρωτογενών δεδομένων, με στόχο τα δεδομένα που θα συλλεχθούν να οδηγούν σε συγκεκριμένα, 

αξιοποιήσιμα και συγκρίσιμα συμπεράσματα. Προς το σκοπό αυτό επιβάλλεται η διεξαγωγή των Ερευνών να 

πραγματοποιηθεί με βάση την προτεινόμενη στο παρόν Μεθοδολογία και τα αντίστοιχα Ερωτηματολόγια και 

Οδηγούς Εστιασμένης Συζήτησης / Συνέντευξης, τα οποία επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

Βασική πηγή πληροφόρησης για την απάντηση πολλών από τα Αξιολογικά Ερωτήματα θα αποτελέσουν οι 

Έρευνες σε Ωφελούμενους των Δομών, ή σε Κηδεμόνες / Δικαστικούς Συμπαραστάτες τους (ανάλογα με τη 

δομή), οι Έρευνες σε Συντονιστές των Δομών ή Υπευθύνους Έργων, καθώς και οι Έρευνες που αφορούν σε 

συνεδρίες Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης (focus groups) με Συντονιστές των Κέντρων Κοινότητας, στελέχη των 

φορέων που λειτουργούν Δομές Αστέγων, στελέχη των ΕΥΔ των ΠΕΠ, των Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας 

των Περιφερειών και των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Κοινωνικής Ένταξης, όπου υπάρχουν. 

Οι ανωτέρω Έρευνες μεθοδολογικά διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες, ως ακολούθως: 

 Έρευνες σε Στελέχη και Συνεδρίες Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης μεταξύ Στελεχών, όπου Στελέχη 

αποτελούν:  

o οι Συντονιστές Κέντρων Κοινότητας και Παραρτημάτων τους (όπου υφίστανται) 

o οι Συντονιστές Δομών Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών 

o οι Συντονιστές Δομών Κοινωνικών Φαρμακείων 

o οι Υπεύθυνοι Έργων Δομών Αστέγων 

o τα Στελέχη των φορέων λειτουργίας Δομών Αστέγων 

o οι Υπεύθυνοι Δομών Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων  

o οι Υπεύθυνοι Έργων Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία 

o τα αρμόδια Στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 

o (κατά περίπτωση) αρμόδια Στελέχη των Περιφερειών, που μπορεί να περιλαμβάνουν στελέχη των 

Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας και των Παρατηρητηρίων Κοινωνικής Ένταξης (όπου υπάρχουν). 

 Έρευνες Πεδίου (Απογραφικές ή Δειγματοληπτικές) στους Αποδέκτες των υπηρεσιών που παρέχονται από 

τις Κοινωνικές Δομές, όπου  Αποδέκτες των υπηρεσιών αποτελούν: 

o οι ωφελούμενοι των Δομών 

o οι Κηδεμόνες / Δικαστικοί Συμπαραστάτες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης του/της 

ωφελούμενου/ης, εφόσον δεν είναι σε θέση να απαντήσει. 

Στον Πίνακα 16, που ακολουθεί, συνοψίζονται οι προτεινόμενες απαραίτητες πρωτογενείς Έρευνες ανά Δομή 

προέλευσης των  υποκειμένων των Ερευνών (Συνεδρίες Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης θα διενεργηθούν και 

με την συμμετοχή Στελεχών των ΕΥΔ ΠΕΠ και των Περιφερειών), ενώ στις Ενότητες που ακολουθούν 

παρατίθενται αναλυτικότερες κατευθύνσεις για την διενέργειά τους. 

Πίνακας 16. Σύνοψη προτεινόμενων πρωτογενών Ερευνών, ανά Δομή προέλευσης των υποκειμένων των Ερευνών 

Προτεινόμενες  Έρευνες ΚΚ ΔBΑ ΔΑ ΚΗΦΗ ΚΔΗΦ 
ΕΥΔ/ 

ΠΕΡΙΦ 

Έρευνα με ερωτηματολόγιο στους Συντονιστές, ή 
Υπευθύνους Έργων/ Δομών      

 

Έρευνα με ερωτηματολόγιο στους ωφελούμενους, 
ή στους Κηδεμόνες / Δικαστικούς Συμπαραστάτες 
τους (ανάλογα με τη δομή) 

  
 

  
 

Συνεδρία Ομάδας Εστιασμένης Συζήτησης (focus 
group)  
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Επισημαίνεται ότι, η διενέργεια πρωτογενούς Έρευνας μεταξύ των ωφελουμένων των Δομών Αστέγων δεν 

συνίσταται, καθώς τα αντικειμενικά προβλήματα πρόσβασης / προσέγγισης των ωφελουμένων θα την 

καταστήσουν σχεδόν εξ ορισμού μη αντιπροσωπευτική. Τέτοια προβλήματα είναι η σποραδική επαφή με τις 

συγκεκριμένες Δομές, καθώς και η έλλειψη μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας με τους συγκεκριμένους 

ωφελούμενους. Η διενέργεια Ερευνών στη συγκεκριμένη ομάδα στόχο, με διασφάλιση της απαραίτητης 

αντιπροσωπευτικότητας του μεγέθους του δείγματος, απαιτεί αυξημένους πόρους και σε βάθος κοινωνική 

έρευνα χωρίς να είναι ανάλογη η προστιθέμενη αξία της, στο πλαίσιο των Αξιολογήσεων των Κοινωνικών Δομών 

που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020. 

Ειδικότερα,  ανάλογα με τις Κατηγορίες Δομών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο κάθε ΠΕΠ, θα πρέπει να 

διενεργηθούν οι ακόλουθες πρωτογενείς Έρευνες και Συνεδρίες Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης (Συνεδρίες 

Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης θα διενεργηθούν και με την συμμετοχή Στελεχών των ΕΥΔ ΠΕΠ και των 

Περιφερειών): 

Πίνακας 17. Απαιτούμενες πρωτογενείς Έρευνες και  Συνεδρίες Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης, ανά Κατηγορία Δομής 

Κατηγορία 

Δομής 
Α/Α  Τίτλος Έρευνας 

ΚΚ 

1 ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

2 ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (FOCUS GROUPS) ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

3 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Δειγματοληπτική) 

ΔΒΑ 

4 ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΔΟΜΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

5 ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 

6 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ (Δειγματοληπτική) 

7 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ (Δειγματοληπτική) 

8 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (Δειγματοληπτική) 

ΔΑ 

9 ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ 

10 
ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (FOCUS GROUPS) ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 

ΚΗΦΗ 

11 ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΔΟΜΩΝ ΚΗΦΗ 

12 
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΗΦΗ (Απογραφική ή δειγματοληπτική σε συνδυασμό με την 

Έρευνα σε Δικαστικούς Συμπαραστάτες -13) 

13 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ (εφόσον χρειαστεί) 

ΚΔΗΦ 

14 ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΚΔΗΦ 

15 
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΔΗΦ (Απογραφική ή δειγματοληπτική σε συνδυασμό με την 

Έρευνα σε Κηδεμόνες/Δικαστικούς Συμπαραστάτες-16) 

16 
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ (εφόσον 

χρειαστεί) 

ΕΥΔ/ ΠΕΡΙΦ 

17 ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (FOCUS GROUPS) ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΥΔ ΤΩΝ ΠΕΠ 

18 
ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (FOCUS GROUPS) ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  
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4.2.1. Κατευθύνσεις για τη διενέργεια Ερευνών σε Στελέχη και Συνεδριών Ομάδων Εστιασμένης 
Συζήτησης μεταξύ Στελεχών 

Στις παραγράφους που ακολουθούν, περιλαμβάνονται οι κατευθύνσεις για τη διενέργεια των Ερευνών σε 

Στελέχη, καθώς και των  Συνεδριών Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης μεταξύ Στελεχών.  

 Έρευνες με Ερωτηματολόγιο 

Για την προσέγγιση επιμέρους αξιολογικών ερωτημάτων, όπως αναλυτικά παρουσιάσθηκαν στην Ενότητα 3, οι 

απαιτούμενες Έρευνες έχουν απογραφικό χαρακτήρα. Τα σχετικά Ερωτηματολόγια, που περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ, θα αποσταλούν στους: 

 Συντονιστές όλων των Κέντρων Κοινότητας και των επιμέρους Παραρτημάτων τους (πληθυσμός 

μεγαλύτερος από τον αριθμό Υπεύθυνων Έργων των αντίστοιχων Πράξεων). 

 Συντονιστές όλων των επιμέρους Δομών Βασικών Αγαθών με διακριτό ερωτηματολόγιο για κάθε μια 

Δομή (πληθυσμός μεγαλύτερος από τον αριθμό Υπεύθυνων Έργων των αντίστοιχων Πράξεων). 

 Υπεύθυνους Έργων όλων των Δομών Αστέγων (διακριτό ερωτηματολόγιο για κάθε μία Δομή – Κέντρο 

Ημέρας & Υπνωτήριο). 

 Υπεύθυνους Δομών όλων των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

 Υπεύθυνους Έργων όλων των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία.  

Με βάση τα ανωτέρω, ο αριθμός των υποκειμένων  των Ερευνών σε Στελέχη με Ερωτηματολόγιο, ανά Κατηγορία 

Δομής και Περιφέρεια, αποτυπώνεται στον Πίνακα 18 που ακολουθεί. 

Επισημαίνεται ότι οι ΕΥΔ των ΠΕΠ 2014-2020 θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τον αριθμό των Δομών ανά 

Κατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δομές που θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση θα είναι όσες 

βρίσκονταν σε λειτουργία στις 31.12.2019 και είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο λειτουργίας, 

όπως αυτό προκύπτει από την σχετική «Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Δομής» που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι 

στην ΕΥΔ κάθε ΠΕΠ. 

Πίνακας 18. Αριθμός Υποκειμένων  Ερευνών σε Στελέχη (Συντονιστές, Υπευθύνους Έργων και Δομών) με Ερωτηματολόγιο, 
ανά Κατηγορία Δομής και Περιφέρεια 

ΠΕΠ ΚΚ ΔΒΑ ΔΑ ΚΗΦΗ ΚΔΗΦ 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ 30 3 - 3 2 38 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 47 43 2 10 14 116 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 31 8 1 4 2 46 

ΗΠΕΙΡΟΣ 10 17 1 7 2 37 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 28 15 4 2 5 54 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  11 - - 7 2 20 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 27 10 - 1 3 41 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 10 - - 2 1 13 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 8 11 1 3 2 25 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 10 7 - 2 2 21 

ΚΡΗΤΗ 19 11 - 16 5 51 

ΑΤΤΙΚΗ 70 143 13 8 24 258 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 15 3 - 5 1 24 

ΣΥΝΟΛΑ 316 271 22 70 65 744 

Η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων των Συντονιστών και των Υπευθύνων Δομών και Έργων 

προτείνεται να είναι ηλεκτρονική (ηλεκτρονική αποστολή του ερωτηματολογίου μέσω email, ή αξιοποίηση 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής ερευνών).  

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστών και Υπευθύνων Δομών και Έργων των υπό 

αξιολόγηση Δομών, θα διατεθούν στον Σύμβουλο Αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης κάθε ΠΕΠ. 
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 Συνεδρίες Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης (focus groups) με χρήση σχετικού Οδηγού 

Εξ ορισμού, η διενέργεια Συνεδριών Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης (focus groups) χαρακτηρίζεται από 

υποκειμενικότητα και περιορισμένη αντιπροσωπευτικότητα. 

Εντούτοις, μπορούν να οδηγήσουν στην άντληση ποιοτικών παρατηρήσεων οι οποίες είναι δυνατόν να 

φωτίσουν το πλαίσιο υλοποίησης των αξιολογούμενων παρεμβάσεων, καθώς και επιμέρους ή/και ποιοτικού 

χαρακτήρα πτυχές της λειτουργίας τους. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνονται τα παρακάτω:  

 Τουλάχιστον μία Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης (focus group) ανά Περιφέρεια με Συντονιστές Κέντρων 

Κοινότητας και Παραρτημάτων (10-15 άτομα μέγιστο). Στην περίπτωση των Κέντρων Κοινότητας με 

Παράρτημα Ρομά υποχρεωτική κρίνεται και η συμμετοχή στην ομάδα συζήτησης του Διαμεσολαβητή. 

Ειδικά στην περίπτωση των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προτείνεται η διοργάνωση 

δύο (2) τουλάχιστον focus groups. 

 Μία Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης (focus group) με τα στελέχη των φορέων λειτουργίας των Δομών 

Αστέγων. 

 Μία Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης (focus group) με στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που είχαν, ή έχουν εμπλοκή στο σχεδιασμό και την 

παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων. 

 Μία Ομάδα Εστιασμένης Συζήτησης με αρμόδια στελέχη των Περιφερειών, που μπορεί να 

περιλαμβάνουν στελέχη των Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας και των Παρατηρητηρίων Κοινωνικής 

Ένταξης (όπου υπάρχουν). 

Οι Συνεδρίες όλων των ανωτέρω Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης θα διενεργηθούν με την χρήση αντίστοιχων 

Οδηγών Εστιασμένης Συζήτησης, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

 

4.2.2. Κατευθύνσεις για τη διενέργεια Ερευνών Πεδίου στους Αποδέκτες των υπηρεσιών που 
παρέχονται από τις Κοινωνικές Δομές 

Η διενέργεια Ερευνών Πεδίου μεταξύ των αποδεκτών των υπηρεσιών (ωφελούμενων, ή κηδεμόνων / 

δικαστικών συμπαραστατών τους) έχει ιδιαίτερη σημασία για την άντληση ποιοτικών στοιχείων που θα 

τροφοδοτήσουν την απάντηση επιμέρους Αξιολογικών Ερωτημάτων, όπως αναλυτικά παρουσιάσθηκαν στην 

Ενότητα 3. Το πλέον κρίσιμο στοιχείο για τη διαμόρφωση του ελάχιστου μεγέθους του δείγματος της κάθε 

Έρευνας Πεδίου είναι η διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητάς της. 

Η διενέργεια των σχετικών Ερευνών Πεδίου, επηρεάζεται ειδικότερα από την Κατηγορία κάθε Δομής ως εξής: 

 Κέντρα Κοινότητας: λόγω του μεγάλου πληθυσμού ωφελούμενων (περίπου 460.000 στο σύνολο της 

χώρας) κρίσιμο παράγοντα αποτελεί η διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας της έρευνας, μέσω του 

κατάλληλου μεγέθους δείγματος. Προτείνεται η διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας, με βάση τη 

μεθοδολογία δειγματοληψίας που περιλαμβάνεται στην Ενότητα 4.2.3 και ειδικότερα τα στοιχεία του 

Πίνακα 20. 

 Δομές Βασικών Αγαθών: Τα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των μοναδικών ωφελούμενων των ΔΒΑ 

θα είναι διαθέσιμα στον Σύμβουλο Αξιολόγησης από τα Συστήματα παρακολούθησης των Δικαιούχων 

ή/και την ΕΥΔ του ΠΕΠ. Επισημαίνεται ότι θα ληφθούν υπόψη οι λήπτες των υπηρεσιών/αγαθών και 

όχι τα προστατευόμενα μέλη των νοικοκυριών για τα κοινωνικά παντοπωλεία και συσσίτια, ενώ για τα 

κοινωνικά φαρμακεία οι ενήλικες λήπτες της Περιφέρειας, μεταξύ των οποίων θα διενεργηθεί η 

σχετική Έρευνα Πεδίου. Προτείνεται η διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνα, με βάση τη μεθοδολογία 

δειγματοληψίας που περιλαμβάνεται στην Ενότητα 4.2.3 και ειδικότερα τα στοιχεία του Πίνακα 21. 

 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων: λόγω του μικρού πληθυσμού των ωφελούμενων (ανά 

Περιφέρεια), με εξαίρεση τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και 
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Κρήτης, προτείνεται απογραφική έρευνα20. Σε περιπτώσεις όπου ο/η άμεσα ωφελούμενος/η δεν είναι 

σε θέση να απαντήσει, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει από τον Δικαστικό 

Συμπαραστάτη του/της. Για τις 4 Περιφέρειες που ο αριθμός των ωφελούμενων ξεπερνά τα 200 άτομα 

(Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία και Κρήτη) προτείνεται δειγματοληπτική έρευνα με 

βάση τη μεθοδολογία δειγματοληψίας που θα εφαρμοσθεί στις Δομές Βασικών Αγαθών (Ενότητα 

4.2.3, Πίνακας 21).  

 Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία: λόγω του μικρού πληθυσμού 

των ωφελούμενων (ανά Περιφέρεια), με εξαίρεση τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής, 

προτείνεται απογραφική έρευνα20. Σε περιπτώσεις όπου ο/η άμεσα ωφελούμενος/η δεν είναι σε θέση 

να απαντήσει, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει από τον Κηδεμόνα ή Δικαστικό 

Συμπαραστάτη του/της. Για τις 2 Περιφέρειες που ο αριθμός των ωφελούμενων ξεπερνά τα 200 άτομα 

(Κεντρική Μακεδονία και Αττική) προτείνεται δειγματοληπτική έρευνα με βάση τη μεθοδολογία 

δειγματοληψίας που θα εφαρμοσθεί στις Δομές Βασικών Αγαθών (Ενότητα 4.2.3, Πίνακας 21). 

Στον Πίνακα 19, που ακολουθεί, παρουσιάζεται συνολικά η προσέγγιση του μεγέθους του δείγματος των 

Ερευνών Πεδίου μεταξύ των ωφελούμενων, ή των κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών τους, ανά 

Κατηγορία Δομής και Περιφέρεια. 

Πίνακας 19. Προσέγγιση μεγέθους δείγματος Ερευνών Πεδίου μεταξύ των ωφελούμενων, ή των κηδεμόνων/ δικαστικών 
συμπαραστατών τους, ανά Κατηγορία Δομής και Περιφέρεια 

ΠΕΠ ΚΚ ΔΒΑ ΚΗΦΗ* ΚΔΗΦ* 

ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ 

Ανάγκη 
δειγματοληπτικής 
προσέγγισης (βλ. 
επόμενη ενότητα) 

Ανάγκη 
δειγματοληπτικής 
προσέγγισης (βλ. 
επόμενη ενότητα) 

56 49 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (328)** (366)** 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 125 35 

ΗΠΕΙΡΟΣ (282)** 44 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 35 82 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  (264)** 40 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 30 30 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 41 28 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 72 40 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 46 30 

ΚΡΗΤΗ (405)** 116 

ΑΤΤΙΚΗ 165 (825)** 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 95 20 

Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ 

* Αφορά στον αριθμό των συνολικά ωφελούμενων των Δομών από την έναρξη της λειτουργίας τους μέχρι το τέλος του 2018. 

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των αποδεκτών θα συμπληρωθεί/επικαιροποιηθεί από τους αξιολογητές των ΠΕΠ με βάση τα 

στοιχεία έως τις 31/12/2019, όπως θα έχει συμπληρωθεί από τους Δικαιούχους, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της 

ΕΥΣΕΚΤ.  

** Δειγματοληπτική προσέγγιση με βάση τη μεθοδολογία δειγματοληψίας που εφαρμόζεται στις Δομές Βασικών Αγαθών 

(Πίνακας 21). 

Η διενέργεια των Ερευνών Πεδίου μεταξύ των ωφελούμενων των Κοινωνικών Δομών (ή των κηδεμόνων / 

δικαστικών συμπαραστατών τους για την περίπτωση των ΚΔΗΦ και ΚΗΦΗ) προτείνεται να πραγματοποιηθεί 

μέσω κάλπης, η οποία θα τοποθετηθεί στο χώρο υποδοχής των Δομών. Στην περίπτωση των Κέντρων 

Κοινότητας και των Δομών Βασικών Αγαθών και προκειμένου να διασφαλισθεί η αντιπροσωπευτικότητα των 

συμμετεχόντων στην έρευνα αναφορικά με τη συνολική διάρκεια λειτουργίας της Δομής, θα προηγηθεί 

τηλεφωνική προσέγγιση των ωφελούμενων και παρακίνησή τους για τη συμμετοχή στην διενεργούμενη κατά 

περίπτωση έρευνα. Στις περιπτώσεις των ΚΔΗΦ και ΚΗΦΗ, όπου οι ωφελούμενοι έχουν καθημερινή παρουσία 

στις Δομές, η τηλεφωνική επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί με τους κηδεμόνες/δικαστικούς συμπαραστάτες 

τους στις περιπτώσεις ωφελούμενων που δεν είναι σε θέση να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελούμενων (τηλέφωνα), ή των 

κηδεμόνων/δικαστικών συμπαραστατών τους, όλων των Δομών, πλην των Κέντρων Κοινότητας, αυτά θα 

 
20 Πολύ μικρός πληθυσμός για να επιτευχθεί περιθώριο σφάλματος  5%. 
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διατεθούν στο Σύμβουλο Αξιολόγησης από τους Δικαιούχους, με πρωτοβουλία της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης κάθε ΠΕΠ. Οι λεπτομέρειες του τρόπου διάθεσης και χρήσης των στοιχείων θα προσδιορισθεί από 

την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των υποχρεώσεων που απορρέουν 

από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Τέλος, στοιχεία επικοινωνίας των ωφελούμενων των Κέντρων Κοινότητας (τηλέφωνα), που περιλαμβάνονται 

στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ, θα διατεθούν στον Σύμβουλο Αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης κάθε 

ΠΕΠ, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 

νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Επισημαίνεται ότι, η ΕΥΣΕΚΤ έχει εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των στοιχείων των ωφελούμενων των Κέντρων 

Κοινότητας από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ και θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κεντρική 

διάθεσή τους στις ΕΥΔ των ΠΕΠ 2014 – 2020, διασφαλίζοντας, παράλληλα, και την απαιτούμενη έγκριση του 

Υπευθύνου Προστασία Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

4.2.3. Κατευθύνσεις για τη δειγματοληψία μεταξύ ωφελούμενων ΚΚ και ΔΒΑ 

Για τη δειγματοληψία μεταξύ των ωφελούμενων των Κέντρων Κοινότητας και των Δομών Παροχής Βασικών 

Αγαθών, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

Μέγεθος πληθυσμού 

 Ωφελούμενοι των ΚΚ, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι γνωστός ο αριθμός των μοναδικών ωφελούμενων 

ανά Περιφέρεια (στοιχεία ΗΔΙΚΑ): Το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας της έρευνας αντιμετωπίζεται 

σε επίπεδο γενικού πληθυσμού, χωρίς στρωματοποίηση του δείγματος με βάση ειδικά χαρακτηριστικά 

των ωφελούμενων. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει μια ελάχιστη κοινή αντιπροσωπευτικότητα, ενώ 

κατά περίπτωση με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του πληθυσμού των ωφελούμενων των ΚΚ από το 

σύστημα της ΗΔΙΚΑ (όπως αυτά θα διατεθούν στον Σύμβουλο Αξιολόγησης), θα υπάρχει η δυνατότητα 

να προταθεί ειδική στρωματοποίηση του δείγματος, με βάση επιμέρους χαρακτηριστικά του προφίλ 

των ωφελούμενων η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικό μέγεθος δείγματος (π.χ. διασφάλιση 

αντιπροσωπευτικότητας ομάδων ανάλογα με επιμέρους χαρακτηριστικά τους). 

 Ωφελούμενοι των Δομών Βασικών Αγαθών. Τα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των μοναδικών 

ωφελούμενων των ΔΒΑ θα είναι διαθέσιμα στον Σύμβουλο Αξιολόγησης από τα Συστήματα 

Παρακολούθησης των Δικαιούχων, ή/και την ΕΥΔ κάθε ΠΕΠ. Επισημαίνεται ότι θα ληφθούν υπόψη οι 

λήπτες των υπηρεσιών/αγαθών και όχι τα προστατευόμενα μέλη των νοικοκυριών για τα Κοινωνικά 

Παντοπωλεία και Συσσίτια, ενώ για τα Κοινωνικά Φαρμακεία οι ενήλικες λήπτες της Περιφέρειας, 

μεταξύ των οποίων θα διενεργηθεί η σχετική Έρευνα Πεδίου.  

Αντιπροσωπευτικότητα / Διάστημα Εμπιστοσύνης 

Δεδομένης της απουσίας περαιτέρω πληροφοριών για τον πληθυσμό, θεωρείται πως η απλή τυχαία 

δειγματοληψία μέσω της εφαρμογής λογισμικού είναι πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για τον προσδιορισμό του 

δείγματος.  

Για την συγκεκριμένη διαδικασία επιλέγεται διάστημα εμπιστοσύνης 95% 21  και εξετάζονται ποσοστά 

σφάλματος με μέγιστη δυνατή αποδεκτή τιμή = 0,05. Δεδομένης της απουσίας πληροφοριών για τον πληθυσμό 

το κριτήριο της μορφής του δείγματος (sample proportion- degree of variability) λαμβάνει τιμή 0,5, ώστε να 

υπολογιστεί το μεγαλύτερο δυνατό δείγμα. Εφαρμόζεται η υπόθεση ότι ο πληθυσμός ακολουθεί κανονική 

κατανομή (για την εύρεση του κατάλληλου δείγματος χρησιμοποιούνται οι κριτικές τιμές της κανονικής 

κατανομής)22. 

 

21 Σε 100 διαδικασίες δειγματοληψίες οι 95 θα μας έδιναν παραπλήσια αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη παράμετρος εξασφαλίζει την υψηλή 

πιθανότητα η δειγματοληψία που θα πραγματοποιηθεί να δίνει αποτελέσματα τα οποία αναπαριστούν σε κάποιο βαθμό τον πληθυσμό 

22  Για υπολογισμό στρωματοποιημένων δεδομένων απαιτείται πληροφόρηση από άλλα δείγματα και μελέτες (π.χ. τυπική απόκλιση 

συγκεκριμένου χαρακτηριστικού στον υπό εξέταση πληθυσμό). 
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Αντιστοίχως προσδιορίζεται το δείγμα για τη διασφάλιση διαφορετικών τιμών αποδεκτού σφάλματος (e=0,03, 

e=0,04, e=0,05). Η τυποποίηση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό είναι η εξής: 

Μέγεθος δείγματος = 

2

2

2

2

* *(1 )

* *(1 )
1 ( )

z p p

e

z p p

e N

−

−
+

 

Όπου Ζ η τιμή του Z-score (Κανονικής Κατανομής) για συγκεκριμένο 
επίπεδο εμπιστοσύνης, N το μέγεθος του πληθυσμού, e το περιθώριο 
σφάλματος και p το degree of variability=0,5. 

Μέγεθος Δείγματος για τα Κέντρα Κοινότητας 

Από την εφαρμογή των ανωτέρω παραδοχών προκύπτουν στον ακόλουθο Πίνακα 20 οι τιμές σχετικά με το 

μέγεθος του δείγματος ανά Περιφέρεια για τα Κέντρα Κοινότητας. Στον ίδιο Πίνακα ενσωματώνεται η διάσταση 

του φύλου, αν και δεν είναι στατιστικά αναγκαία23. 

Πίνακας 20. Εκτίμηση ελάχιστου μεγέθους δείγματος έρευνας ωφελούμενων ΚΚ ανά Περιφέρεια, για διαφορετικά 
αποδεκτά περιθώρια σφάλματος24. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
Αρ. 

Ωφελ. 

Περιθώριο Σφάλματος 5% Περιθώριο Σφάλματος 4% Περιθώριο Σφάλματος 3% 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

ΑΜΘ 43.340 381 196 185 593 305 288 1042 536 506 

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65.469 382 191 191 595 297 298 1051 525 526 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 39.889 381 201 180 592 313 279 1040 549 491 

ΗΠΕΙΡΟΣ 14.986 375 201 174 578 310 268 997 535 462 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ 44.047 381 214 167 593 333 260 1042 586 456 

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 11.724 373 197 176 572 302 270 979 517 462 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 25.270 379 215 164 587 332 255 1025 581 444 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6.925 365 181 184 553 274 279 925 458 467 

ΙΟΝ. ΝΗΣΟΙ 7.860 367 191 176 558 290 268 940 488 452 

ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟ 10.705 371 193 178 569 295 274 971 504 467 

ΚΡΗΤΗ 28.510 380 187 193 588 289 299 1029 505 524 

ΑΤΤΙΚΗ 143.578 384 183 201 598 285 313 1060 506 554 

ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟ 17.329 376 184 192 581 284 297 1006 491 515 

ΣΥΝΟΛΟ 459.632 4.895 2.533 2.362 7.557 3.910 3.647 13.107 6.782 6.325 

ΠΗΓΗ: ΗΔΙΚΑ, 2020 

Μέγεθος Δείγματος για τα Δομές Βασικών Αγαθών 

Για τον υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος των ωφελούμενων των Δομών Βασικών Αγαθών θα 

εφαρμοσθεί η ακόλουθη μεθοδολογία: 

• Βήμα 1. Υπολογισμός του μεγέθους του πληθυσμού (Ν): Υπολογισμός του αριθμού των μοναδικών 

ωφελούμενων (λήπτες των υπηρεσιών/αγαθών και όχι τα προστατευόμενα μέλη των νοικοκυριών) των 

Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών της Περιφέρειας (με βάση στοιχεία από τα Συστήματα 

Παρακολούθησης των Δικαιούχων)  

 

23 Δεδομένου ότι ο πληθυσμός κατανέμεται ομοιογενώς μεταξύ ανδρών και γυναικών (κατά μέσο όρο 51% και 49% αντίστοιχα για το σύνολο 

της χώρας), αναμένεται ότι η διαδικασία της τυχαίας δειγματοληψίας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων θα συμπεριλάβει αναλογικό 
πλήθος απαντήσεων (υπό συνθήκη ότι η επιλογή συμμετοχής/ απάντησης στο ερωτηματολόγιο είναι αντίστοιχη σε άνδρες και γυναίκες). 
Για την εξασφάλιση της αναλογικότητας των μεγεθών με το σύνολο του πληθυσμού τα δείγματα λαμβάνονται αναλογικά με τα ποσοστά 
αντρών και γυναικών (π.χ. τυχαίο δείγμα 400 παρατηρήσεων για σύνολο πληθυσμού θα έπρεπε να λάβει 204 απαντήσεις ανδρών και 196 
απαντήσεις γυναικών).  
24 Aφορά σε συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, με ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό απόκρισης στην έρευνα (response rate) 90%. 
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• Βήμα 2: Εφαρμογή του τύπου υπολογισμού του μεγέθους του δείγματος ως ακολούθως: 

Μέγεθος δείγματος = 
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όπου: 

z = 1,96 για διάστημα εμπιστοσύνης 95%  
N = το μέγεθος του πληθυσμού 
e = το περιθώριο σφάλματος (5%, 4%, 3%) 
p = 0,5 

Στον Πίνακα 21, που ακολουθεί, παρατίθενται παραδείγματα εφαρμογής του ανωτέρω τύπου για επιμέρους 

μεγέθη πληθυσμού και διαφορετικά αποδεκτά περιθώρια σφάλματος. 

Πίνακας 21. Εκτίμηση ελάχιστου μεγέθους δείγματος έρευνας ωφελούμενων Δομών Διανομής Βασικών Αγαθών για 

επιμέρους μεγέθη πληθυσμού και διαφορετικά αποδεκτά περιθώρια σφάλματος25 

Μέγεθος Πληθυσμού (Ν) 
Μέγεθος Δείγματος για 

Περιθώριο Σφάλματος 5% 
Μέγεθος Δείγματος για 

Περιθώριο Σφάλματος 4% 
Μέγεθος Δείγματος για 

Περιθώριο Σφάλματος 3% 

200 - 300 132 - 169 151 - 201 169 - 235 

300 - 500 169 - 218 201 - 273 235 - 341 

500 – 1.000 218 - 278 273 - 376 341 - 517 

1.000 – 2.000 278 - 323 376 - 462 517 - 696 

2.000 – 5.000 323 - 357 462 - 536 696 - 880 

5.000 – 8.000 357 - 367 536 - 559 880 - 942 

8.000 – 15.000 367 - 375 559 - 578 942 - 997 

15.000 – 20.000 375 - 377 578 - 583 997 – 1.014 

Για την προσέγγιση του μεγέθους του δείγματος ανά Περιφέρεια, αξιοποιώντας τα δεδομένα της ΕΥΣΕΚΤ, με 

τελευταίο έτος υλοποίησης το τέλος του 2018, σχετικά με τον αριθμό των ωφελούμενων από τις Δομές Βασικών 

Αγαθών που λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια, προκύπτουν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο Πίνακα 22: 

Πίνακας 22. Εκτίμηση ελάχιστου μεγέθους δείγματος έρευνας μοναδικών ωφελούμενων Δομών Διανομής Βασικών Αγαθών 
ανά Περιφέρεια για διαφορετικά αποδεκτά περιθώρια σφάλματος 

ΠΕΠ 
ΑΡ. 

ΔΟΜΩΝ* 
ΑΡ. 

ΩΦΕΛΟΥΜ.* 

Εκτίμηση Αριθμού 
Μοναδικών 

Ωφελούμενων ** 

Μέγεθος Δείγματος 

Περιθώριο 
Σφάλματος 5% 

Περιθώριο 
Σφάλματος 4% 

Περιθώριο 
Σφάλματος 3% 

ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ 3 693 231 145 167 190 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 42 4.585 1.528 307 431 629 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 8 1.341     

ΗΠΕΙΡΟΣ 17 3.309     

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 15 1.900 633 240 309 398 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  - - -    

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 10 5.408 1.803 317 451 671 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - - -    

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 11 2.500 833 263 349 468 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7 1.650     

ΚΡΗΤΗ 11 2.101 700 249 324 423 

 
25 Aφορά σε συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, με ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό απόκρισης στην έρευνα (response rate) 90%. 
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ΠΕΠ 
ΑΡ. 

ΔΟΜΩΝ* 
ΑΡ. 

ΩΦΕΛΟΥΜ.* 

Εκτίμηση Αριθμού 
Μοναδικών 

Ωφελούμενων ** 

Μέγεθος Δείγματος 

Περιθώριο 
Σφάλματος 5% 

Περιθώριο 
Σφάλματος 4% 

Περιθώριο 
Σφάλματος 3% 

ΑΤΤΙΚΗ 143 18.200 6.067 362 547 908 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 244 81 67 72 76 

ΣΥΝΟΛΟ 270 41.931 13.977 2.669 3.584 4.985 

* Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ 

** Για τις ανάγκες προσέγγισης του μεγέθους του δείγματος εκτιμάται ο αριθμός των μοναδικών ωφελούμενων των ΔΒΑ 
ανά Περιφέρεια ως το 1/3 του αριθμού των ωφελούμενων στο τέλος του 2018. Επισημαίνεται ότι στα περισσότερα ΠΕΠ έως 
και το έτος υλοποίησης 2018 μετρούνταν στα Κοινωνικά Παντοπωλεία και τα Συσσίτια ως ωφελούμενοι οι λήπτες των 
υπηρεσιών/αγαθών και τα προστατευόμενα μέλη του νοικοκυριού. Εξαίρεση αποτελούσαν 3 ΠΕΠ: Το ΠΕΠ Ηπείρου 
μετρούσε μόνο λήπτες σε Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια, τα ΠΕΠ Θεσσαλίας και Β. Αιγαίου μετρούσαν μόνο λήπτες 
σε Κοινωνικά Παντοπωλεία. Από το έτος 2019 εφαρμόζεται ενιαίος τρόπος μέτρησης σύμφωνα με το λογισμικό φύλλο που 
απέστειλε η ΕΥΣΕΚΤ. Τα στοιχεία θα επικαιροποιηθούν από τους Αξιολογητές των ΠΕΠ με βάση τους ωφελούμενους έως 
31/12/2019. 

Επισυνάπτεται πρότυπο excel για τον υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος, με διάστημα εμπιστοσύνης 
95%. 

4.3. Διασφάλιση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των 

Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) διέπεται από την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία:  

▪ τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 

της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), 

▪ τον ν. 4624/2019 (Α’137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 

και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

Επιπρόσθετα, για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που 

συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και υλοποιούνται στο πλαίσιο 

των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Ν. 4314/2014 και ειδικότερα το Άρθρο 54Α, σύμφωνα με το οποίο: 

▪ Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επέχει θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας» 26, κατά την έννοια 

της περίπτωσης 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προαναφερόμενων δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα είναι η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών, καθώς και η άσκηση αξιολόγησης 

και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση.  

▪ Όλοι οι μη ανήκοντες στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων φορείς (Ειδικές Υπηρεσίες, Ενδιάμεσοι 

Φορείς και Δικαιούχοι) επέχουν θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία»27 για λογαριασμό του «Υπεύθυνου 

Επεξεργασίας» κατά την έννοια της περίπτωσης 8 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την 

Προστασία Δεδομένων. 

 

26 Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού 

με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της 
επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια 
για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. 

27 Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της Επεξεργασίας. 
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▪ Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω 

διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ` και ε` της 

παραγράφου1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ` της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για 

την Προστασία Δεδομένων. 

Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών και για τους σκοπούς αυτής, σύμφωνα με το Άρθρο 54Α 

του Ν. 4314/2014 οι ΕΥΔ των ΠΕΠ 2014-2020 (Αναθέτουσες Αρχές) επέχουν θέση «Εκτελούντος την 

Επεξεργασία» των Δεδομένων, για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που επέχει θέση 

«Υπευθύνου Επεξεργασίας», κατά την έννοια της περίπτωσης 7 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων). 

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης (Ανάδοχος) θεωρείται υποεκτελών την επεξεργασία για τα τυχόν δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που θα επεξεργασθεί στο πλαίσιο του Έργου της Αξιολόγησης, σύμφωνα με το Άρθρο 

28, παρ. 2 και 4 του ΓΚΠΔ. 

Τα προσωπικά δεδομένα28 στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών αφορούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες φυσικών προσώπων: 

1. Ωφελούμενοι των Κέντρων Κοινότητας: 

o Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) 

2. Ωφελούμενοι (ή Δικαστικοί Συμπαραστάτες τους) ΚΗΦΗ  

o Στοιχεία Επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) 

3. Ωφελούμενοι (ή Κηδεμόνες/Δικαστικοί Συμπαραστάτες τους) ΚΔΗΦ  

o Στοιχεία Επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) 

4. Ωφελούμενοι ΔΒΑ  

o Στοιχεία Επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) 

5. Συντονιστές ή Υπεύθυνοι Έργων Κοινωνικών Δομών  

o Στοιχεία Επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) 

Η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα29 διενεργείται για τη συμμόρφωση με έννομη 

υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ), καθώς και για την εκπλήρωση 

καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά  την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει 

ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 ε του ΓΚΠΔ).  

Αναφορικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η νομική βάση 

παρέχεται από το άρθρο 9 παρ. 2 περίπτωση η` του ΓΚΠΔ: «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς.... 

διαχείρισης κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών» και από το άρθρο 9 παρ. 2 περίπτωση ζ` του ΓΚΠΔ: «η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος». 

Τα προσωπικά δεδομένα, στο πλαίσιο του έργου της Αξιολόγησης, θα συμπεριληφθούν σε ηλεκτρονικά αρχεία, 

τα οποία θα εξαχθούν από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ (σε ότι αφορά τα ΚΚ) και τα συστήματα παρακολούθησης των 

Δικαιούχων (για τις λοιπές Κατηγορίες Δομών). 

 
28 Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο 

των Δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως 
μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό 
αναγνωριστικό ταυτότητας (σε περιβάλλον διαδικτύου) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, 
φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 
29 Επεξεργασία Δεδομένων: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η 
διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, 
η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 
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Τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελούμενων από τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών, που θα επεξεργασθούν 

από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης (Υποεκτελών την Επεξεργασία των Δεδομένων), ζητούνται και γνωστοποιούνται 

σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΥΔ ΠΕΠ) που επέχει θέση Εκτελούντος την Επεξεργασία.  

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης ως Υποεκτελών την Επεξεργασία έχει τις ίδιες υποχρεώσεις, όσον αφορά την 

προστασία των δεδομένων, με τον Εκτελούντα την Επεξεργασία (Αναθέτουσα Αρχή) έναντι του Υπευθύνου 

Επεξεργασίας.   

Επισημαίνεται ότι, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στοιχεία επικοινωνίας) των ωφελούμενων των 

Κοινωνικών Δομών ΚΚ, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, ΔΒΑ, καθώς και τα αντίστοιχα δεδομένα των Συντονιστών / Υπευθύνων 

Έργων, είναι απαραίτητα αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια των πρωτογενών ερευνών.  

Πρόσβαση στα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα έχουν μόνο τα εντεταλμένα στελέχη του Συμβούλου 

Αξιολόγησης, όπως θα προβλεφθεί η συμμετοχή τους στην Ομάδα Έργου, στη σύμβαση ανάθεσης του έργου, 

και τα οποία θα συμμετέχουν στη διενέργεια των ερευνών πεδίου. Τα στελέχη που θα εξουσιοδοτηθούν να 

επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αναλάβουν δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας. 

Κάθε στέλεχος της Ομάδας Έργου θα ενεργεί υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου Έργου του Συμβούλου 

Αξιολόγησης, ο οποίος θα περιορίζει την πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες μόνο στους 

εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση 

πολιτικές, διαδικασίες και τεχνικά μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του προτύπου ISO 27001:2013, από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη 

αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και άλλες παράνομες ή μη εξουσιοδοτημένες μορφές 

επεξεργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ενδεικτικά, τα μέτρα ασφαλείας που απαιτείται να εφαρμόσει ο Σύμβουλος θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

τα ακόλουθα: 

A. Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας 

o Οργάνωση / Διαχείριση προσωπικού - καθορισμός ρόλων και ευθυνών στα άτομα που εμπλέκονται στην 

επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

o Διαχείριση πληροφοριακών αγαθών 

o Ενημέρωση προσωπικού για τις επιμέρους πολιτικές/διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

o Λήψη οργανωτικών και νομικών μέτρων ασφάλειας για τη διασφάλιση του υπεύθυνου επεξεργασίας 

από τη δράση του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

o Διαχείριση διαδικασιών ψευδωνυμοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

o Καθορισμός διαδικασίας διατήρησης και καταστροφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

o Διαχείριση συμβάντων διαρροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

o Έλεγχος των μέτρων ασφάλειας 

B. Τεχνικά μέτρα ασφάλειας 

o Αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση, έλεγχος προσπέλασης και έλεγχος 

o Έλεγχος πρόσβασης  

o Αντίγραφα ασφαλείας 

o Διαμόρφωση υπολογιστών 

o Αρχεία καταγραφής ενεργειών χρηστών και συμβάντων ασφαλείας 

o Διαχείριση και προστασία εξωτερικών – αποσπώμενων μέσων αποθήκευσης 
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o Διαχείριση αλλαγών 

Γ. Μέτρα φυσικής ασφάλειας 

o Έλεγχος φυσικής πρόσβασης 

Ειδικότερες επισημάνσεις, σχετικά με τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του 

Έργου της Αξιολόγησης, έχουν ως ακολούθως: 

Διενέργεια ερευνών πεδίου 

Οι έρευνες πεδίου σε ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών θα γίνουν μέσω κάλπης και τα ερωτηματολόγια 

που θα συμπληρωθούν θα είναι ανώνυμα. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα πραγματοποιηθεί για την 

αρχική προσέγγιση των ωφελούμενων, οι καλούμενοι θα ενημερώνονται τουλάχιστον για τον σκοπό της 

έρευνας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες ΔΠΧ, τους αποδέκτες, τα 

δικαιώματα τους, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα ΔΠΧ. 

Αντίστοιχη ενημέρωση θα πραγματοποιείται και κατά την επικοινωνία με τους Συντονιστές/Υπευθύνους Έργων 

των Κοινωνικών Δομών. 

Ελαχιστοποίηση των δεδομένων 

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα λάβει κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία θα επεξεργαστεί περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία, τα οποία απαιτούνται σε σχέση με 

τους σκοπούς που καθορίζονται στη σύμβαση που θα αναλάβει και για την αποτελεσματική παροχή των 

υπηρεσιών αξιολόγησης, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο που τη διέπουν. 

Διατήρηση των δεδομένων 

Η περίοδος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης περιορίζεται στην 

περίοδο υλοποίησης της σύμβασης που θα αναλάβει και για επιπλέον διάστημα όσο απαιτείται μέχρι να 

παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Το αρχείο των 

δεδομένων και εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων και των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των επεξεργασιών τους, θα παραδοθούν από τον Σύμβουλο στην 

Αναθέτουσα Αρχή με την ολοκλήρωση του έργου. 

4.4. Δείκτες Κοινωνικών Δομών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Σε πρώτο επίπεδο, τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγηση προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ, και τα συστήματα παρακολούθησης των Δικαιούχων των επιμέρους 

δράσεων, από τα οποία προέρχονται οι τιμές επίτευξης των επιμέρους δεικτών. Οι επιχειρησιακοί δείκτες 

εκροών και αποτελεσμάτων στους οποίους συμβάλλουν οι αξιολογούμενες πράξεις στα ΠΕΠ είναι οι εξής: 

Κωδικός και ονομασία δείκτη στην Βάση Δεδομένων SFC2014 Κατηγορία Δείκτη 

05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» Δείκτης εκροών 

05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» Δείκτης εκροών 

05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» Δείκτης αποτελέσματος 

Οι Αξιολογητές των ΠΕΠ θα έχουν στη διάθεσή τους από το ΟΠΣ - ΕΣΠΑ 2014 – 2020 τα δεδομένα δεικτών 

εκροών των αξιολογούμενων πράξεων για τα έτη υλοποίησης έως και το 2019.  

Ο δείκτης αποτελέσματος 05504 θα μετρηθεί από τους Αξιολογητές των ΠΕΠ, σύμφωνα με τις μεθοδολογικές 

οδηγίες και τα εργαλεία του παρόντος παραδοτέου. 

Στις ενότητες που ακολουθούν σημειώνονται βασικά στοιχεία που επηρεάζουν τον προσδιορισμό τους. 
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4.4.1. Δείκτης Εκροών 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» 

Ο Δείκτης 05502 είναι ειδικός δείκτης εκροών, ο οποίος μετράται σε επίπεδο Πράξης και αθροίζεται στο επίπεδο 

της Επενδυτικής Προτεραιότητας. Άρα  όταν σε μία πράξη χρηματοδοτούνται περισσότερες από μία δομές (π.χ. 

πράξεις με 2 ή περισσότερες δομές βασικών αγαθών), τότε ο δείκτης μετρά πάντα τον αριθμό των δομών, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποέργων στα οποία αυτές έχουν ενταχθεί. 

Οι αξιολογητές των ΠΕΠ θα έχουν στη διάθεσή τους από το ΟΠΣ - ΕΣΠΑ 2014 – 2020 τα δεδομένα του 

συγκεκριμένου δείκτη εκροών των αξιολογούμενων πράξεων για τα έτη υλοποίησης έως και το 2019. 

Σημειώνεται ότι η μέτρηση της εκροής δεν συμπεριλαμβάνει τις επιμέρους διαφοροποιήσεις που έχουν 

προβλεφθεί στους Οδηγούς Εφαρμογής των Κοινωνικών Δομών. Παρατηρείται σε αρκετές Πράξεις που 

περιλαμβάνουν περισσότερες από μία Δομές, η τιμή στόχος του Δείκτη να έχει την τιμή 1. Ως παράδειγμα 

παρατίθενται οι ακόλουθες Πράξεις: 

Πίνακας 23. Στοιχεία ενδεικτικών Πράξεων με μη ορθή στοχοθέτηση του Δείκτη 05502 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
Τίτλος Έργου 

Αριθμός 
Κεντρικών Δομών 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
05502 

Κεντρική 
Μακεδονία 

5001277 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Σερρών 

2 1 

Κεντρική 
Μακεδονία 

5001351 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

2 1 

Κεντρική 
Μακεδονία 

5001366 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή 
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καλαμαριάς 

3 1 

Κεντρική 
Μακεδονία 

5001368 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Θέρμης 

2 1 

Κεντρική 
Μακεδονία 

5001394 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή 
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού 

3 1 

Κεντρική 
Μακεδονία 

5001643 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας 

2 1 

Κεντρική 
Μακεδονία 

5001736 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  

2 1 

Δυτική Ελλάδα 5002126 Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου 2 1 

Δυτική Ελλάδα 5002188 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Πατρέων: Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο 

3 1 

Νότιο Αιγαίο 5002000 Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου 2 1 

Πρακτικά, στις ανωτέρω περιπτώσεις ως Δομές καταγράφονται τα «ενταγμένα έργα», τα οποία περιλαμβάνουν 

2 ή και 3 διαφορετικές Δομές.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Αξιολογήσεων προτείνεται ο έλεγχος της 

ορθότητας των τιμών στόχου και επίτευξης του Δείκτη 05502 για το σύνολο των ενταγμένων Πράξεων και η 

λήψη των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών στις περιπτώσεις όπου θα διαπιστωθεί λανθασμένη 

στοχοθεσία. 

4.4.2. Δείκτης Εκροών 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» 

Ο Δείκτης 05503 είναι ειδικός προγραμματικός δείκτης εκροών και μετρά τα άτομα που 

λαμβάνουν/επωφελούνται από μία τουλάχιστον υπηρεσία από τις υποστηριζόμενες Δομές, όπως αυτές 

ορίζονται στο δείκτη 05502. 

Οι αξιολογητές των ΠΕΠ θα έχουν στη διάθεσή τους από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ τα δεδομένα του Δείκτη εκροών 05503 

των αξιολογούμενων πράξεων για τα έτη υλοποίησης έως και το 2019. Επισημαίνεται ότι ο δείκτης 05503 

μετράται σε επίπεδο πράξης. Οι ωφελούμενοι κάθε Δομής μετρώνται μία φορά στο επίπεδο της Πράξης και 

συνεπώς ο αριθμός των ωφελουμένων κάθε Πράξης (ετήσιες τιμές δείκτη στα δελτία επίτευξης τιμών δεικτών 

πράξης) δεν ταυτίζεται με τον αριθμό ωφελουμένων της αντίστοιχης Δομής. Αν ένας ωφελούμενος έχει λάβει 

περισσότερες από μία υπηρεσίες από μία Δομή στη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, μετράται μία φορά στην 

πράξη. Επίσης, αν ένας ωφελούμενος σε μία πράξη που διαρκεί τρία έτη λαμβάνει υπηρεσίες και στα 3 έτη 

διάρκειας της πράξης, θα μετρηθεί μία φορά κατά το πρώτο έτος που για πρώτη φορά ωφελήθηκε από την εν 

λόγω πράξη.  
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Για τον τρόπο μέτρησης του δείκτη 05503 δόθηκαν διευκρινιστικές/ συμπληρωματικές οδηγίες και λογισμικό 

φύλλο με ενσωματωμένες τεχνικές ρυθμίσεις αυτόματης μέτρησης από την ΕΥΣΕΚΤ στις ΕΥΔ των ΠΕΠ30, με 

σκοπό να εφαρμοστούν από τους δικαιούχους για τη μέτρηση των τιμών του δείκτη για τα έτη υλοποίησης 2019 

και 2020 (και μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ρυθμίσεων από το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα του 

ΥΠΕΚΥ). Οι οδηγίες δόθηκαν σε συνέχεια σχετικής σύστασης της ΕΔΕΛ31 και εξασφαλίζουν τη μοναδικότητα 

μέτρησης ωφελουμένων σε επίπεδο πράξης, ενώ διευκρινίζουν τη μέτρηση ωφελουμένων στις πράξεις Δομών 

βασικών αγαθών και αστέγων. 

4.4.3. Δείκτης Αποτελέσματος 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / 
διευρυμένες υπηρεσίες» 

Ο Δείκτης 05504 αποτελεί ειδικό δείκτη αποτελεσμάτων για φορείς, όπου "φορείς" είναι οι αντίστοιχες Δομές 

του δείκτη εκροών 05502 στο επίπεδο του Ειδικού Στόχου και της αντίστοιχης Επενδυτικής Προτεραιότητας των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Οι τιμές προόδου του δείκτη αποτελεσμάτων 05504 επηρεάζονται άμεσα από 

τις πράξεις που έχουν ως ομάδα στόχου τις υποστηριζόμενες Δομές του δείκτη εκροών 05502.  

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί κομβικό στοιχείο της παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας των 

Κοινωνικών Δομών, αλλά και βασικό ζητούμενο στο πλαίσιο του παρόντος έργου. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη 05504 «Αριθμός δομών που 

προσφέρουν βελτιωμένες/ διευρυμένες υπηρεσίες», οι «διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες» ορίζονται σε 

σχέση με τις υπηρεσίες που λάμβαναν οι ωφελούμενοι κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

Οι διευρυμένες υπηρεσίες ορίζονται αναλυτικά ανά Κατηγορία Δομής, όπως παρατίθεται στον Πίνακα που 

ακολουθεί: 

Πίνακας 24. Ορισμός βελτιωμένων υπηρεσιών ανά εξεταζόμενη Δομή σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη 05504 

ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Διευρυμένες υπηρεσίες συγκριτικά με τις υπηρεσίες που λάμβαναν οι ωφελούμενοι την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.  

ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

Χρήση βελτιωμένων εργαλείων όπως το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα 

Υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας και την τοπική κοινότητα γενικότερα. 

ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 

Χρήση βελτιωμένων εργαλείων όπως το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα 

Υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας και την τοπική κοινότητα γενικότερα. 

ΚΗΦΗ 

Χρήση βελτιωμένων εργαλείων όπως το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα 

Υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας και την τοπική κοινότητα γενικότερα. 

ΚΔΗΦ 

Χρήση βελτιωμένων εργαλείων όπως το «Σχέδιο παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και 
παραμονής» και το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα 

Υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών (σχέδιο δικτύωσης), Κέντρα Κοινότητας και την τοπική κοινότητα γενικότερα. 

Το πλαίσιο της μέτρησης του Δείκτη αποτελέσματος 05504, το οποίο είναι ήδη προσδιορισμένο από το Δελτίο 

Ταυτότητας του Δείκτη, απαιτεί τον υπολογισμό του σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας ανά ΠΕΠ και 

θα τροφοδοτηθεί από τα σχετικά αποτελέσματα ανά εξεταζόμενη Δομή, η οποία περιλαμβάνεται στη 

συγκεκριμένη Επενδυτική Προτεραιότητα (συνδέεται με το δείκτη εκροών 05502). 

Η μέτρηση του δείκτη ανά Δομή εξειδικεύεται ως εξής:  

 Σε ότι αφορά τα Κέντρα Κοινότητας, το κρισιμότερο στοιχείο για την απάντηση είναι το προηγούμενο 

επίπεδο υπηρεσιών από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Στο βαθμό που μια τέτοια καταγραφή 

 
30 Ηλεκτρονικό Μήνυμα της ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των ΠΕΠ 2014-2020 με θέμα «Οδηγίες για τη μέτρηση του δείκτη 05503 στα ΠΕΠ», 7.2.2020 
31 «Έκθεση Οριστικών Αποτελεσμάτων Θεματικού Ελέγχου αρ. 0118191006 για την Αξιολόγηση του Συστήματος Δεικτών του κοινού ΣΔΕ 

των ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020». 
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(απογραφή) δεν είναι διαθέσιμη κεντρικά ή περιφερειακά, η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να 

προέλθει από πρωτογενή έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

▪ Το καταλληλότερο επίπεδο για την παροχή της απάντησης είναι το επίπεδο του Δήμου, και η απάντηση 

μπορεί να προέλθει από τον Συντονιστή του Κέντρου Κοινότητας. Υποχρεωτική εδώ είναι η συνεργασία 

με το Υπεύθυνο Έργου της Πράξης και εφόσον αυτός/η δεν γνωρίζει την πρότερη κατάσταση του εύρους 

των παρεχομένων υπηρεσιών κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, μπορεί να αναζητήσει 

αυτή την πληροφορία από τους αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγοντες (προϊσταμένους ή στελέχη των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου). 

▪ Εφόσον ο δείκτης 05504 οφείλει να λάβει μοναδική τιμή 0 ή 1 ανά Δομή, καθορίζεται εκ των προτέρων 

και ο τρόπος απάντησης: εφόσον έστω και μία υπηρεσία από κάθε πυλώνα υπηρεσιών έχει διευρυνθεί 

(παρασχέθηκε για πρώτη φορά στους ωφελούμενους στο πλαίσιο των υπό αξιολόγηση ΚΚ της 

τρέχουσας προγραμματικής περιόδου), τότε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το ΚΚ παρείχε διευρυμένες 

υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή στις υπό εξέταση υπηρεσίες του ΚΚ, περιλαμβάνεται το σύνολο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας των ΚΚ. 

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να συλλεχθούν οι σχετικές πληροφορίες για το σύνολο των Κέντρων 

Κοινότητας, προτείνεται η διενέργεια Έρευνας με Ερωτηματολόγιο που θα απευθύνεται σε όλους τους 

Συντονιστές Κέντρων Κοινότητας και των Παραρτημάτων τους. 

 Για τις υπόλοιπες Κατηγορίες Δομών (ΔΒΑ, ΔΑ, ΚΗΦΗ & ΚΔΗΦ), 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 και ειδικά 

για τα ΚΔΗΦ και την πλήρωση και του κριτηρίου γ) Χρήση βελτιωμένων εργαλείων - «Σχέδιο παροχής 

υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής». 

Σε ότι αφορά τη χρήση του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος, από όλες τις Δομές πλην των Κέντρων 

Κοινότητας, πρέπει να σημειωθεί ότι η απάντηση είναι γνωστή εκ των προτέρων και είναι αρνητική: σχετικές 

ενότητες/λειτουργίες προς χρήση δεν διατέθηκαν από την ΗΔΙΚΑ προς τις Κοινωνικές Δομές (ΔΒΑ, ΔΑ, ΚΗΦΗ, 

ΚΔΗΦ). 

Σε ότι αφορά την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης, καθώς και τη χρήση του βελτιωμένου εργαλείου «Σχέδιο 

παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής» στην περίπτωση των ΚΔΗΦ, η απάντηση στο 

ερώτημα αυτό θα προέλθει από τις προτεινόμενες Έρευνες, που απευθύνονται σε όλους τους Συντονιστές 

ή κατά περίπτωση Υπεύθυνους Έργων των Δομών (ΔΒΑ, ΔΑ, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ). 

Σημειώνεται ότι, εφόσον είναι γνωστή η μη παροχή ενιαίων στοιχείων του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού 

Συστήματος, αναμένεται ότι ο δείκτης θα λάβει μηδενική τιμή σε όλες τις Δομές (πλην των Κέντρων 

Κοινότητας). 

Πίνακας 25. Σύνοψη τρόπου μέτρησης του Δείκτη 05504 

Επιμέρους κριτήρια για τη 
μέτρηση του Δείκτη 05504 

ΚΚ ΔΒΑ ΔΑ ΚΗΦΗ ΚΔΗΦ 

Κ1 

Διευρυμένες υπηρεσίες 
συγκριτικά με τις 
υπηρεσίες που 
λάμβαναν οι 
ωφελούμενοι την 
προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο 
από τις κοινωνικές 
υπηρεσίες των Δήμων 

Εφόσον έστω και 
μία υπηρεσία ανά 

κατηγορία 
υπηρεσιών-

πυλώνες έχει 
διευρυνθεί, τότε θα 

πρέπει να 
θεωρηθεί ότι το ΚΚ 

παρείχε 
διευρυμένες 

υπηρεσίες και ο 
δείκτης θα λάβει 

την Τιμή «1» 
Πηγή: Έρευνα σε 

Συντονιστές 
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Επιμέρους κριτήρια για τη 
μέτρηση του Δείκτη 05504 

ΚΚ ΔΒΑ ΔΑ ΚΗΦΗ ΚΔΗΦ 

Κ2 

Χρήση βελτιωμένων 
εργαλείων όπως το 
Ενιαίο 
Γεωπληροφοριακό 
Σύστημα 

 

Εφόσον δεν έχει 
γίνει χρήση του 
συστήματος το 

κριτήριο δεν έχει 
εκπληρωθεί 

Εφόσον δεν έχει 
γίνει χρήση του 
συστήματος το 

κριτήριο δεν έχει 
εκπληρωθεί 

Εφόσον δεν έχει 
γίνει χρήση του 
συστήματος το 

κριτήριο δεν έχει 
εκπληρωθεί 

Εφόσον δεν έχει 
γίνει χρήση του 
συστήματος το 

κριτήριο δεν έχει 
εκπληρωθεί 

Κ3 

Υλοποίηση δράσεων 
δικτύωσης και 
συνεργασίας με 
κοινωνικούς φορείς / 
φορείς παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών, 
Κέντρα Κοινότητας και 
την τοπική κοινότητα 
γενικότερα 

 

Εφόσον έχουν 
υλοποιηθεί όλες οι 

δράσεις του Σχεδίου 
Δικτύωσης, το 

κριτήριο θα έχει 
εκπληρωθεί 

Πηγή: Έρευνα σε 
Συντονιστές  

Εφόσον έχουν 
υλοποιηθεί όλες οι 

δράσεις του Σχεδίου 
Δικτύωσης, το 

κριτήριο θα έχει 
εκπληρωθεί 

Πηγή: Έρευνα σε 
Συντονιστές  

Εφόσον έχουν 
υλοποιηθεί όλες οι 

δράσεις του Σχεδίου 
Δικτύωσης, το 

κριτήριο θα έχει 
εκπληρωθεί 

Πηγή: Έρευνα σε 
Υπευθύνους 

Εφόσον έχουν 
υλοποιηθεί όλες οι 

δράσεις του 
Σχεδίου Δικτύωσης, 
το κριτήριο θα έχει 

εκπληρωθεί 
Πηγή: Έρευνα σε 

Υπευθύνους 

Κ4 

Χρήση βελτιωμένου 
εργαλείου «Σχέδιο 
παροχής υπηρεσιών 
ημερήσιας φροντίδας 
και παραμονής» 

    

Εφόσον έχει γίνει 
χρήση του 

βελτιωμένου 
εργαλείου «Σχέδιο 

παροχής υπηρεσιών 
ημερήσιας 

φροντίδας και 
παραμονής», το 
κριτήριο θα έχει 

εκπληρωθεί 
Πηγή: Έρευνα σε 

Υπευθύνους 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 
ΔΕΙΚΤΗ 05504 = 

Κ1 (0 ή 1) Κ2 x K3 (=0) Κ2 x K3 (=0) Κ2 x K3 (=0) Κ2 x K3 x K4 (=0) 

Επισημαίνεται ότι, ο Δείκτης Αποτελέσματος 05504 θα λάβει την τιμή «1», εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλα τα 

επιμέρους κριτήρια που συμμετέχουν στη μέτρησή του, ανάλογα με την Κατηγορία της κάθε Δομής. 

Επίσης, για την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης του Δείκτη 05504 στο τέλος της τρέχουσας ΠΠ, θα αξιοποιηθεί 

πληροφόρηση σχετικά με την εκτιμώμενη λειτουργία του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος της ΗΔΙΚΑ 

(Κριτήριο Κ2), η οποία θα παρασχεθεί κεντρικά από την ΕΥΣΕΚΤ στις ΕΥΔ των ΠΕΠ και θα είναι διαθέσιμη στον 

Αξιολογητή. 
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5. Βασικές Κατευθύνσεις για την διενέργεια των Περιφερειακών Αξιολογήσεων 

Οι βασικές κατευθύνσεις για την διενέργεια των Περιφερειακών Αξιολογήσεων, για πρακτικούς / χρηστικούς 

λόγους, ενσωματώνονται στον «Οδηγό Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 

2014-2020», ο οποίος παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ (διακριτό τεύχος) του παρόντος Παραδοτέου. 

Ο συγκεκριμένος Οδηγός περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για την οργάνωση και διεξαγωγή των 

Αξιολογήσεων των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020, όπως θα διαμορφωθούν 

στα Σχέδια Αξιολόγησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με βάση την απαίτηση  για την 

διενέργεια μιας ενιαίας Αξιολόγησης για τις Κοινωνικές Δομές κάθε ΠΕΠ. Οι επιμέρους οδηγίες αφορούν στο 

βασικό πλαίσιο προδιαγραφών για την προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση της Αξιολόγησης σε κάθε ΠΕΠ. 

Ο Οδηγός απευθύνεται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 

οι οποίες σύμφωνα με το Ν. 4314/2014 (Άρθρο 8) έχουν την ευθύνη να οργανώσουν, να παρακολουθήσουν και 

να διασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Σχέδια Αξιολόγησης (Άρθρα 56 & 

114 του Κανονισμού 1303/2013), εκτελούνται σύμφωνα με το σχεδιασμό, καθώς και ότι λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους. Οι οδηγίες και προδιαγραφές που 

περιλαμβάνονται στον «Οδηγό Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-

2020» θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την προετοιμασία των τευχών Διακήρυξης των επιμέρους 

Περιφερειακών Αξιολογήσεων, καθώς και των σχετικών Συμβάσεων ανάθεσης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή 

του Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών των ΠΕΠ 2014-2020. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.  ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2014-

2020 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

 
ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 
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Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ) 

• Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ. 14435-
1135/29.03.2016, ΦΕΚ 854, Τεύχος Β', 30.3.2016  

• 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 

• Οδηγός Εφαρμογής & Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας, ΕΥΣΕΚΤ, Μάιος 2016 

• Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, ΚΥΑ Δ14 /15834/237, ΦΕΚ 1344, Τεύχος 
Β', 19.4.2019 

Δομές Βασικών Αγαθών (ΔΒΑ) 

• Οδηγός Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, ΕΥΣΕΚΤ, Ιούνιος 2016 

Δομές Αστέγων (ΔΑ) 

• Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους, ΚΥΑ 
Δ23/οικ.19061−1457, ΦΕΚ 1336, Τεύχος Β', 12.5.2016 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

• 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 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 

• Τροποποίηση της με αριθμ. 60292/2158/27.8.2008 (ΦΕΚ 1724/Β) ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων 
και λοιπών 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 ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013, ΚΥΑ 0.18975/οικ.3.313/21.10.2010, ΦΕΚ 
1683, Τεύχος Β’, 22.10.2010. 

• Τροποποίηση της με αριθμ. 0.18975/οικ.3.3113/21.10.2010 (ΦΕΚ 1683/Β) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των 
Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών 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 ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», 
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013, 
ΚΥΑ 1.8011/οικ. 3.1414/9.6.2011, ΦΕΚ 1231, Τεύχος Β’, 14.6.2011 

• 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 

Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) 

• 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 

• 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  

• Καθορισμός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας 
Νοσηλείας, ΠΔ 383/2002, ΦΕΚ 332, Τεύχος Α’, 30.12.2002 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

 
ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ  

ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2014-2020 

 

 

[Επισυνάπτεται ως διακριτό αρχείο]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

 

[Επισυνάπτεται ως διακριτό αρχείο] 


