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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
Οι δράσεις του Παρατηρητηρίου το
τελευταίο τρίμηνο
Δείκτες Εισοδήματος & Συνθηκών
Διαβίωσης στην Κρήτη

Οι δράσεις του Παρατηρητηρίου
το τελευταίο τρίμηνο
Το τελευταίο τρίμηνο το Παρατηρητήριο:
α. παρουσίασε τα ερευνητικά του αποτελέσματα
με τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις συνθήκες

Χάρτες Θυλάκων Τοπικής
Αποστέρησης στην Κρήτη

διαβίωσης,

τους

θύλακες

αποστέρησης,

τις

Στοιχεία Προγραμμάτων και Ειδικών
Κοινωνικών Ομάδων. Προφίλ
Ωφελούμενων των Κέντρων
Κοινότητας

τοπικών αναγκών στην Κρήτη (σχετικό υλικό:

Κοινωνικοί Δείκτες και Στοιχεία
Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Κρήτη

β. συνέχισε τη χαρτογράφηση των κοινωνικών

Ποσοστά συμμετοχής Γυναικών στις
Περιφερειακές και Δημοτικές
Εκλογές του 2019 στην Περιφέρεια
Κρήτης

γ. συμμετείχε σε θέματα ισότητας των φύλων

Τα επόμενα βήματα

μεταναστών.

ευάλωτες ομάδες και την προοπτική κάλυψης
https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?
com=files&item=2)
υπηρεσιών και προγραμμάτων στην Κρήτη
δ.

ανέπτυξε

δράσεις

του

ευρωπαϊκού

έργου

Includ EU (AMIF) για την κοινωνικών ένταξη
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Δείκτες Εισοδήματος & Συνθηκών Διαβίωσης των
Νοικοκυριών στην Κρήτη
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2017 η ανισότητα, η
φτώχεια και η υλική αποστέρηση αμβλύνονται στην Περιφέρεια Κρήτης και
κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα του εθνικού μέσου όρου. Συνεχίζουν
όμως να παραμένουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες
Περιφέρειες της ΕΕ. Η επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων (επιδόματα
και συντάξεις) στην άμβλυνση των ανισοτήτων είναι σχετικά χαμηλή και
εξαντλείται σε αυτή των συντάξεων. Τα λοιπά κοινωνικά επιδόματα, εκτός
συντάξεων,

έχουν

οριακή

επίδραση,

σύμφωνα

με

την

Ομάδα

του

Πανεπιστημίου Κρήτης, στον 1ο Ερευνητικό Άξονα του Παρατηρητηρίου με
τίτλο, "Εισόδημα & Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών στην Κρήτη. 1η
Έτήσια Έρευνα Αποτελεσμάτων", Χ. Παπαθεοδώρου (επιστ. υπεύθυνος), Γ.
Ζαϊμάκης, Βλάσσης Μισσός, Στέφανος Παπαναστασίου, 2021.
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο κοινό στις 19/11/2021.
Διατίθενται επίσης μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Παρατηρητηρίου και
προβάλλονται μέσα από το κανάλι της Περιφέρειας Κρήτης στο youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Ex2Q95pHtDA.
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Δείκτες Εισοδήματος & Συνθηκών Διαβίωσης των
Νοικοκυριών στην Κρήτη

Περισσότεροι δείκτες και ανάλυση περιλαμβάνονται στην 1η Ετήσια
Έρευνα

Αποτελεσμάτων,

στον

1ο

Ερευνητικό

Άξονα

"Εισόδημα

&

Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών στην Κρήτη" η οποία διατίθεται
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Παρατηρητηρίου:
https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?com=research&id=1
&

στην

ενότητα:

"Στατιστικά

με

μια

ματιά"

https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?lang=gr&com=qstats
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Χάρτες Θυλάκων Τοπικής Αποστέρησης στην
Κρήτη
Για

τον

εντοπισμό

και

ανάλυση

τοπικών

θυλάκων

αποστέρησης

στην

Κρήτη

αναπτύχθηκε, μία καινοτόμος εφαρμογή με την οποία καταγράφονται σε 786 «μικρές
περιοχές» στην Περιφέρεια Κρήτης (κοινότητες και μικρότερες αστικές ενότητες στο
Ηράκλειο

και

στα

Χανιά)

ένα

σύνολο

δεικτών

αποστέρησης

εισοδήματος,

απασχόλησης, εκπαίδευσης, στέγασης και αναγκών φροντίδας. Τα αποτελέσματα της
εφαρμογής

αποκαλύπτουν σημαντικές ανισότητες στο εσωτερικό της περιφέρειας

και ειδικότερα τη συγκέντρωση αστικών θυλάκων αποστέρησης στο Ηράκλειο και την
ύπαρξη ενός άξονα αποστέρησης Νότια και Ανατολικά της Κρήτης που περιλαμβάνει
επιμέρους αγροτικές κοινότητες, σύμφωνα με την Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης
στον 3ο Ερευνητικό Άξονα του Παρατηρητηρίου με τίτλο, "Εντοπισμός & Ανάλυση
Θυλάκων

Τοπικής

Αποστέρησης

&

Φτώχειας

στην

Κρήτη.

Χωρικοί

θύλακες

αποστέρησης στην Κρήτη (εργαλεία - χαρτογράφηση)", Βασίλης Αράπογλου (επιστ.
υπεύθυνος), Θωμάς Μαλούτας, Δήμητρα Σιατίτσα, Σταύρος Νικηφόρος Σπυρέλλης,
2021.
Τα

αποτελέσματα

Διατίθενται

της

επίσης

προβάλλονται

μέσα

έρευνας

μέσω
από

της
το

παρουσιάστηκαν
Διαδικτυακής

κανάλι

της

στο

Πύλης

κοινό
του

Περιφέρειας

https://www.youtube.com/watch?v=Ex2Q95pHtDA.

στις

19/11/2021.

Παρατηρητηρίου
Κρήτης

στο

και

youtube:
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Χάρτες Θυλάκων Τοπικής Αποστέρησης στην
Κρήτη

Περισσότεροι χάρτες και ανάλυση περιλαμβάνονται στην Έρευνα για
τους

χωρικούς

θύλακες

αποστέρησης

στην

Κρήτη,

στον

3ο

Ερευνητικό Άξονα, η οποία διατίθεται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης
του Παρατηρητηρίου:
https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?com=research&id=3

&

στην

ενότητα:

"Δείκτες

Αποστέρησης-Χάρτες"

https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?
lang=gr&com=pages&item=64
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Στοιχεία Προγραμμάτων και Ειδικών Κοινωνικών
Ομάδων. Προφίλ Ωφελούμενων των Κέντρων
Κοινότητας
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και ειδικών κοινωνικών ομάδων
αναλύθηκε το προφίλ των εγγεγραμμένων στα 16 Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας
Κρήτης. Σύμφωνα με το δημογραφικό, αλλά και το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ των
εγγεγραμμένων στα Κέντρα Κοινότητας κατά την τριετία 2018-2020, η έρευνα έδειξε
πως πρόκειται κυρίως για άτομα μέσης ηλικίας, άγαμα, ελληνικής υπηκοότητας. Ως
προς την εργασιακή τους κατάσταση, εγγράφονται στα Κέντρα Κοινότητας κυρίως
άνεργοι, αλλά και «φτωχοί εργαζόμενοι», καθώς και άτομα που, είτε δεν έχουν
ολοκληρώσει

την

υποχρεωτική

εκπαίδευση,

είτε

έχουν

ολοκληρώσει

τη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί και το σχετικά υψηλό
ποσοστό των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (13,6%), σύμφωνα με την
Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον 2ο Ερευνητικό Άξονα με τίτλο, "Προγράμματα
Κοινωνικής Ένταξης και Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες. Προφίλ Ωφελούμενων Κέντρων
Κοινότητας", Γιώργος Τσιώλης (επιστ. υπεύθυνος), Στεφανία Καλογεράκη, Μαρίνα
Παπαδάκη, Χαρούλα Κόκκινου,2021.
Τα

αποτελέσματα

Διατίθενται

της

επίσης

προβάλλονται

μέσα

έρευνας

μέσω
από

της
το

παρουσιάστηκαν
Διαδικτυακής

κανάλι

της

στο

Πύλης

κοινό
του

Περιφέρειας

https://www.youtube.com/watch?v=Ex2Q95pHtDA.

στις

19/11/2021.

Παρατηρητηρίου
Κρήτης

στο

και

youtube:
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Στοιχεία Προγραμμάτων και Ειδικών Κοινωνικών
Ομάδων. Προφίλ Ωφελούμενων των Κέντρων
Κοινότητας

Περισσότερα

στοιχεία

και

ανάλυση

για

το

προφίλ

των

ωφελούμενων των Κέντρων Κοινότητας σε επίπεδο Δήμων, Π.Ε.
και Κρήτης, περιλαμβάνονται στην 1η Έρευνα & Ανάλυση Πεδίου,
στον

2ο

Ερευνητικό

Διαδικτυακής

Άξονα,

Πύλης

η

οποία
του

διατίθεται

της

Παρατηρητηρίου:

https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?
com=research&id=2

μέσω
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Κοινωνικοί Δείκτες & Στοιχεία Κοινωνικών
Υπηρεσιών στην Κρήτη
Επιμέρους κοινωνικοί και άλλοι δείκτες καθώς και στοιχεία κοινωνικών
υπηρεσιών αναλύονται από την Ομάδα του Παρατηρητηρίου στην "Έκθεση
Κοινωνικών

Συνθηκών

Περιλαμβάνονται

στην

πιο

Κρήτη

συγκεκριμένα,

την

περίοδο

δημογραφικές

2018-2020".
προσεγγίσεις,

αναλύσεις σε σχέση με την ανεργία και την μακροχρόνια ανεργία, τη
σχολική διαρροή,
στεγαστικό

το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΕΕΕ ή ΚΕΑ) και το

επίδομα.

Περιφερειακών

Τα

Ενοτήτων

στοιχεία
και

παρατίθενται

Περιφέρειας

σε

Κρήτης

επίπεδο
ενώ

Δήμων,

υπάρχουν

συγκριτικές προσεγγίσεις με την Ελλάδα και την ΕΕ-27. Σημαντικό τμήμα
της έκθεσης αποτελεί η χαρτογράφηση των κοινωνικών υπηρεσιών και
ειδικότερα ο βαθμός και το εύρος κάλυψης των αναγκών των πολιτών από
τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα προγράμματα που εφαρμόζονται στην
Κρήτη. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια καταγραφής και διάγνωσης των
αναγκών

που

έχουν

οι

υπηρεσίες

(ανθρώπινο

κατάρτισης και ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή).

δυναμικό,

ανάγκες
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Κοινωνικοί Δείκτες & Στοιχεία Κοινωνικών
Υπηρεσιών στην Κρήτη

Από τα συμπεράσματα της έκθεσης προκύπτει ότι είναι κρίσιμη η ανάπτυξη των
κοινωνικών υπηρεσιών στην κοινωνική προστασία σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν
προβλήματα φτώχειας και αποστέρησης και δεν εντάσσονται στην "ακραία φτώχεια"
(ΚΕΑ ή ΕΕΕ). Επίσης σημαντική είναι η περαιτέρω δημιουργία υπηρεσιών που
στοχεύουν σε ομάδες όπως γυναίκες (π.χ θύματα βίας), άστεγοι, Ρομά και μετανάστες.
Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικά τα κάτωθι:
Α) Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο (Δήμοι και Περιφέρεια).
Β)

Στελέχωση

των

υπηρεσιών

με

το

αναγκαίο

προσωπικό

με

έμφαση

στους

κοινωνικούς επιστήμονες – κατάρτιση υφιστάμενου προσωπικού.
Γ) Εξοπλισμός των υπηρεσιών με τα κατάλληλα μέσα – Υλικοτεχνική υποδομή και μέσα
μετακίνησης.
Δ) Δημιουργία δομών για την υποστήριξη γυναικών και αστέγων.
Ε) Ανάπτυξη των Κέντρων Κοινότητας σε όλους τους δήμους της Κρήτης και Ενεργός
παρέμβαση προς την κατεύθυνση της διάγνωσης αναγκών και προβλημάτων –
Δικτύωση με υπηρεσίες και ειδικά με ΟΑΕΔ και την τοπική αγορά εργασίας.
ΣΤ) Ενοποίηση Μητρώων Ωφελούμενων και προγραμμάτων.
Περισσότερα μέσω του συνδέσμου: https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?
lang=gr&com=pub&c=1
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Ποσοστά συμμετοχής Γυναικών στις Περιφερειακές
και Δημοτικές Εκλογές του 2019 στην Περιφέρεια
Κρήτης
Το Παρατηρητήριο διενέργησε έρευνα για τη συμμετοχή των Γυναικών στις
Εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2019 στην Περιφέρεια Κρήτης. Η
έρευνα βασίστηκε σε 3 άξονες που αφορούν στη συμμετοχή των γυναικών:
α) στους συνδυασμούς των πολιτικών και κομματικών παρατάξεων, β)
στους/στις εκλεγμένους/ες, γ) στα περιφερειακά όργανα διοίκησης ή λήψης
αποφάσεων μετά τις εκλογές 2019. Η έρευνα παρουσιάστηκε στην ημερίδα
με θέμα: «Συμμετοχή των Γυναικών στη Δημόσια και Συλλογική Ζωή», η
οποία διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής
Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Κρήτης & το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), στο πλαίσιο
του Προγράμματος «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην
Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020», σε συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων (Π.Ε. Χανίων), την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης) και τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας Κρήτης
(ΔΕΠΙΣ

Κρήτης).

Δεκεμβρίου 2021.

Η

ημερίδα

πραγματοποιήθηκε

στα

Χανιά,

στις

2
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Ποσοστά συμμετοχής Γυναικών στις Περιφερειακές
και Δημοτικές Εκλογές του 2019 στην Περιφέρεια
Κρήτης
Από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας προκύπτει ότι: 1) Η ποσόστωση
που έχει θεσμοθετηθεί αυξάνει υποχρεωτικά τα ποσοστά συμμετοχής των
γυναικών στην πολιτική όμως τα πολύ χαμηλά ποσοστά των εκλεγμένων
γυναικών δείχνουν ότι η κοινωνική πραγματικότητα απέχει πολύ από τις
τυπικές θεσμικές διευθετήσεις περί συμμετοχής των γυναικών στην
πολιτική. 2) Όσο πιο κοντά στην κεντρική εξουσία τόσο λιγότερες γυναίκες
εκλέγονται. 3) Η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική συνιστά
απόρροια ευρύτερων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων
που συγκροτούν και αναπαράγουν τις έμφυλες ανισότητες. Η πολιτική, η
εξουσία,

φαίνεται

να

είναι

ανδρική

υπόθεση.

Την

ίδια

στιγμή

η

αναπαραγωγή των έμφυλων ανισοτήτων συνιστά συγκροτησιακό στοιχείο
της ίδιας της οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, θέτοντας
ερωτηματικά για τη δυναμική των αλλαγών. 4) Σημαντική κρίνεται η
αλλαγή του τρόπου θέασης των γυναικών από τις ίδιες και τους άλλους.
Για τον λόγο αυτό απαιτείται περισσότερη προσπάθεια και εκπαίδευση
από πολύ μικρή ηλικία ανδρών-γυναικών με στόχο την ενίσχυση της
δραστηριοποίησης των γυναικών σε όλα τα πεδία της δημόσιας &
συλλογικής

ζωής.

Περισσότερα

μέσω

του

συνδέσμου:

https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?com=pub&id=10
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Τα επόμενα βήματα
Το

επόμενο

τρίμηνο

το

Παρατηρητήριο

θα

περαιτέρω

ερευνητική

την

αναπτύξει
του

δραστηριότητα σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και τη
δικτύωσή του με τους κοινωνικούς
φορείς και τις υπηρεσίες.
Θα

ολοκληρώσει

των

τη

Κοινωνικών

Χαρτογράφηση

Υπηρεσιών

και

Προγραμμάτων στην Κρήτη για την
ενημέρωση

της

"Λίστας

Κοινωνικών

Υπηρεσιών" Κρήτης και του GIS Crete.
Η

Λίστα

υπηρεσιών

αποτύπωση

των

και

η

στοιχείων

χωρική
με

τις

υπηρεσίες και τα προγράμματα στο
Γεωπληροφοριακό

Σύστημα

της

Περιφέρειας Κρήτης (GIS Crete) είναι
διαθέσιμα

στο

κοινό

μέσω

της

ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου:
https://socialobservatory.crete.gov.gr

Στο ίδιο πλαίσιο συνεργασίας με το GIS
Crete, το Παρατηρητήριο θα ολοκληρώσει
τη

διαδικασία

δημιουργίας

δυναμικών

χαρτών που θα αποτυπώνουν γεωγραφικά
τους θύλακες αποστέρησης στην Κρήτη. Η
χωρική

αποτύπωση

σε

διαδραστικούς

χάρτες, αποτελεί καινοτόμο και χρήσιμο
εργαλείο για τον σχεδιασμό πολιτικών
κοινωνικής ανάπτυξης.
Επίσης, θα εκδώσει νέα Κείμενα Πολιτικής
στη βάση των στοιχείων της έρευνας,
περιλαμβάνοντας

προτάσεις

κοινωνικής

παρέμβασης με χωρική και αναπτυξιακή
διάσταση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αβέρωφ 1, 71201, Ηράκλειο
t: +30 2813 412 442, -443

Τέλος, θα ξεκινήσει τη πιλοτική εφαρμογή
του ευρωπαϊκού έργου Includ EU (AMIF) σε
συνεργασία με την 7η ΥΠΕ. Στο πλαίσιο

e: socialobservatory@crete.gov.gr

αυτό θα εντοπιστούν οι ανάγκες για τη

w: socialobservatory.crete.gov.gr

βελτίωση
μεταναστών
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