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Υλοποίηση & Παρακολούθηση των έργων 
 

Για την καλύτερη παρακολούθηση και ομαλή υλοποίηση των Πράξεων δημιουργήθηκε η 
πλατφόρμα παρακολούθησης των Δομών Κοινωνικής Ένταξης socialattica.gr. Το site στοχεύει 
στη δικτύωση και διασύνδεση των πολιτών με τις δομές και τις δράσεις κοινωνικής ένταξης που 
παρέχουν και παράλληλα στοχεύει στην ενεργοποίηση των τελικών δικαιούχων των δομών στο 
σύστημα, ώστε να ενημερώσουν τα στοιχεία που αφορούν το φορέα τους και να καταγράψουν 
την καθημερινή τους δραστηριότητα. 

  Διαδραστικός χάρτης με τις κοινωνικές δομές  ανά περιοχή 

  Εύκολη δυνατότητα εύρεσης τύπου δομής ανά περιοχή 

  Παροχή πληροφοριών  - οδηγιών προς τους δικαιούχους σε πραγματικό χρόνο 

  Παρακολούθηση και αποτύπωση της καθημερινής δραστηριότητας των δομών 

 

 

 

 

Ο ιστότοπος socialattica.gr πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG (2.0) 
για εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) λαμβάνοντας τις 
απαραίτητες πιστοποιήσεις. 
 



Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση - “www.socialattica.gr” 



O πολίτης – ωφελούμενος εισερχόμενος στο  
socialattica βλέπει το διαδραστικό χάρτη με τις 

δομές ανά περιοχή αλλά και κατάλογο με τα 
είδη των δομών συγκεντρωτικά. 

 

 

 
 
 
 
 

Εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών για τους πολίτες 

 
 “ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΡΩ…” 

Από την μπάρα αναζήτησης «ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΡΩ», 
οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα εύρεσης του 
είδους της υπηρεσίας  και της περιοχής που 
επιθυμούν ώστε να μάθουν περισσότερες 
πληροφορίες. 

“ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΩ…” 

Από την μπάρα αναζήτησης «ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΩ», 
δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα παροχής 
οδηγιών πρόσβασης  στην δομή που 
επιθυμούν. 

 



Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 
Δυνατότητα επικοινωνίας  και 
άμεσης ανταπόκρισης  στα 
ερωτήματα των ωφελούμενων 
μέσω της χρήσης “chatbot” του 
Facebook  - Messenger. 
 

Οι επισκέπτες  στο “chatbot” του 
socialattica.gr, δίνοντας μία 
φράση ή μία λέξη κλειδί θα 
λαμβάνουν άμεσα την αντίστοιχη 
πληροφορία 
 



Εργαλείο ενημέρωσης & επικοινωνίας των υπεύθυνων των 
δομών κοινωνικής ένταξης 
 

Δυνατότητα άμεσης     
επικοινωνίας των 
υπεύθυνων των δομών με 
την ΕΥΔΕΠ μέσω υποβολής 
ερωτημάτων στη φόρμα  
επικοινωνίας  

 

 

Άμεση απάντηση των 
τελικών δικαιούχων  στα 
ερωτήματα τα που 
υποβάλουν από την φόρμα 
των  συχνών ερωτήσεων – 
απαντήσεων (FAQS) 



Εργαλείο συντονισμού και παροχής οδηγιών στους δικαιούχους 
 

Άμεση πληροφόρηση των 
τελικών δικαιούχων μέσω της 
φόρμας ανακοινώσεων  
διευκολύνοντας τον συντονισμό 
και τη δικτύωση μεταξύ των  
εμπλεκόμενων  φορέων 

Άμεση υποστήριξη των τελικών 
δικαιούχων μέσω της παροχής 
οδηγιών και διανομής 
πρότυπων συστημικών 
εγγράφων 



Οι δικαιούχοι των πράξεων – χρήστες του socialattica 
 

www.socialattica.gr 

Ξεχωριστή σελίδα 
διαχείρισης των 
δομών  

Έλεγχος Οικονομικού 
Αντικειμένου των 

Έργων 

Δυνατότητα  
παραγωγής αναφορών 

και παραδοτέων 

Έλεγχος Φυσικού 
Αντικειμένου των 
Έργων 

Όλοι οι φορείς –δικαιούχοι των δομών θα έχουν μοναδικό κωδικό πρόσβασης στο 
σύστημα. 



Εργαλείο καταγραφής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των πράξεων 

 

Δυνατότητα καταγραφής  όλων 
των στοιχείων των δομών, 
αποτύπωσης της καθημερινής 
τους δραστηριότητας και 
πιστοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου   

Έλεγχος των χρηματοροών των 
υποέργων  και ενημέρωση των 
φορέων για  την δυνατότητα 
αίτησης κατανομής και 
χρηματοδότησης των δομών 
τους 



Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο – Δίκτυο Δομών 

 

Ενημέρωση για την εξέλιξη 
αναφορικά με τον αριθμό των 
υφιστάμενων δομών ανά είδος 
και ανά Περιφερειακή  Ενότητα. 
 



Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο – Αριθμός ωφελουμένων 

 

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο 
για τον αριθμό των 
ωφελούμενων των δομών που 
εξυπηρετούνται  ανά μήνα 
δραστηριότητας και ανά φύλο. 
 



Αναφορά για τη συνολική δραστηριότητα των δομών 

 

Αναφορά για τον αριθμό των επωφελούμενων που έχουν εξυπηρετηθεί 
σωρευτικά  ανά είδος δομής  αλλά και ξεχωριστά ανά είδος υπηρεσίας  



Ultimate Graphic Chart 

• Περισσότεροι από 110.000 ωφελούμενοι έως τώρα 
• 66.291 άνδρες 
• 48.013 γυναίκες 
 

Ωφελούμενοι 

•    24% - Υπηρεσίες Κέντρων Κοινότητας  (Ψυχοκοινωνική στήριξη, 
νομικών εκκρεμοτήτων, εργασίες Κ.Ε.Α., συμβουλευτική κ.α.) 
• 15,1 %  -  Διανομή βιβλίων , παιχνιδιών κ.α.. 

• 14,9 % -  Διανομή Ειδών Βασικής Υγιεινής  
• 14,3%  -  Διανομή Κατεψυγμένων Προϊόντων 
• 11,5%  -  Διανομή Ειδών Παντοπωλείου 
•   8,8%  -  Παροχή γευμάτων 
•   7,1%  - Διανομή τροφίμων 
•   4,2%  - Διανομή ειδών ένδυσης και  υπόδησης  

Συχνότητα δραστηριοτήτων 
 (Μέσος όρος ωφελουμένων / υπηρεσία)  

• 204 συνολικά δομές κοινωνικής ένταξης 
• 56 Κέντρα Κοινότητας (9 με παράρτημα Ρομά & 2 με 
ΚΕΜ) 
• 53 Κοινωνικά Παντοπωλεία (τα 8 με συσσίτιο) 
• 22 Δομές παροχής συσσιτίου 
•39 Κοινωνικά Φαρμακεία 
• 25 Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας 
• 8 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Αριθμός Δομών ανά είδος 

Περισσότεροι από 550 νέοι 
απασχολούμενοι στις δομές των 
Κέντρων Κοινότητας και των Δομών 
Παροχής Βασικών Αγαθών 

Απασχολούμενοι 

Στοιχεία ΕΚΤ – Οι δομές σε “αριθμούς”  



Ευχαριστούμε! 

www.pepattikis.gr 

www.socialattica.gr 


