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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 

 

 Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 

μονογονεϊκές οικογένειες; Ποιες δράσεις και προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης 

αναπτύσσονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας;  Απαντήσεις σε κρίσιμα 

αυτά ερωτήματα καθώς και σε διάφορα άλλα που αφορούν τις μονογονεϊκές 

οικογένειες και τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες επιχείρησε να δώσει το Συνέδριο που 

διοργάνωσε την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου με θέμα: 

«Μονογονεϊκή Οικογένεια – Με το Βλέμμα στο Μέλλον: Φορείς και Κοινωνικές 

Παροχές – Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα». 

 Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης 

«ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ», της οποίας εταίρος είναι μεταξύ άλλων φορέων ο Δήμος 

Κορδελιού Ευόσμου καθώς και οι όμοροι δήμοι Αμπελοκήπων Μενεμένης και 

Παύλου Μελά. 

 Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου κ. 

Στάθης Λαφαζανίδης αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα στήριξης των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων, οι οποίες στην εποχή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης 

βρίσκονται αντιμέτωπες με το πιο σκληρό πρόσωπο της ανεργίας, της ανέχειας, της 

φτώχειας και της εξαθλίωσης. Ο κ. Λαφαζανίδης παρουσίασε τις δράσεις που 

αναπτύσσει ο δήμος στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής ενώ αναφέρθηκε 

συγκεκριμένα στο πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης των μονογονεϊκών 

οικογενειών που υλοποιείται μέσω της αναπτυξιακης σύμπραξης «ΜΟΝΗ. ΓΕΝΙΑ». 

  Στην ομιλία της η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος 

Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας, Οργάνωσης & Διαφάνειας του Δήμου Κορδελιού 

Ευόσμου & Υπεύθυνη  Έργου κ. Ελπινίκη Βουτσά παρουσίασε το Σχέδιο Δράσης 

του προγράμματος «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία 

στη Δυτική Θεσσαλονίκη», μέσω του οποίου προωθούνται στην απασχόληση 100 

άνεργοι Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών που διαμένουν στα όρια των Δήμων. 

 Η κ. Βασιλική Πλιόγκου, Δρ. Επιστημών Αγωγής ΠΤΔΕ-ΑΠΘ, Ακαδημαϊκή 

Υπεύθυνη τομέα Παιδαγωγικών, Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΟΜΕΡ Θεσσαλονίκης, 

παρουσίασε το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ των μονογονεϊκών οικογενειών και 

αναφέρθηκε στην εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών των οικογενειών αυτών από την 

οπτική των μόνων γονέων.  

 Ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας δήμου Αμπελοκήπων  

- Μενεμένης αναφέρθηκε στην Κοινωνική Πολιτική που αναπτύσσουν σήμερα οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης τονίζοντας την ανάγκη υιοθέτησης καλών 

πρακτικών από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Παπαγεωργίου 

αναφέρθηκε επίσης στα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, κλπ) τα οποία μπορούν να 
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αξιοποιηθούν για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής και παρουσίασε το 

πλαίσιο των κοινωνικών δομών των ΟΤΑ. 

 Η κ. Χρυσούλα Βερβερίδου, Κοινωνιολόγος του Κέντρου Κοινωνικής 

Στήριξης Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, προέβη σε αναλυτική παρουσίαση του 

Κέντρου ενώ σκιαγράφησε την ταυτότητα των Μονογονεϊκών Οικογενειών που 

αναζήτησαν κοινωνική υποστήριξη από τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. 

Ιεραρχώντας τα μεγαλύτερα προβλήματα που πλήττουν τις οικογένειες με έναν γονέα, 

η κ. Βερβερίδου τόνισε πως το μεγαλύτερο αφορά στην αναζήτηση εργασίας και 

ακολούθως έπονται η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. 

 Ο κ. Δημήτρης  Πανοζάχος,  Οικονομολόγος, Msc Ελεγκτικής  Λογιστικής   - 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εξασφάλισης εισοδήματος 

για τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών αναλύοντας τα χαρακτηριστικά 

εργασίας που είναι προσαρμοσμένα στη μονογονεϊκή οικογένεια, με ζητούμενο την 

περιορισμένη απόσταση μεταξύ χώρου εργασίας και κατοικίας και το ελαστικό 

ωράριο. Ο κ. Πανοζάχος παρουσίασε ως προτεινόμενες λύσεις επαγγελματικού 

προσανατολισμού την τηλεργασία και την οικοτεχνία, μέσα από συγκεκριμένα 

παραδείγματα ανάπτυξης επαγγέλματος ή επιχείρησης. Στο πλαίσιο των 

επαγγελματικών επιλογών ο κ. Πανοζάχος πρότεινε κατευθύνσεις αυτοαπασχόλησης 

αλλά και ανάπτυξης συνεργασιών, όπως κοινωνικοί συνεταιρισμοί και ΙΚΕ. 

 Κατά το δεύτερο μέρος του συνεδρίου έγινε αναλυτική παρουσίαση 

προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα μας για την 

απασχόληση και την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας αλλά και των νέων 

χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων που αναμένεται να «ανοίξουν» από το 

2014. 

 Ο κ. Δημήτριος Κανελλίδης, Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής 

και Δυτικής Μακεδονίας, ανέλυσε τα τρέχοντα  προγράμματα και τις δράσεις του 

ΟΑΕΔ για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα αλλά και τις μελλοντικές 

δράσεις που θα υλοποιηθούν, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία για τα προγράμματα 

συμβουλευτικής που αναπτύσσει ο ΟΑΕΔ για τους άνεργους, προκειμένου να 

ανασχεθεί ο ρυθμός της ανεργίας και να αυξηθεί η απασχόληση. 

 Ο κ. Κώστας Ποσειδώνος, οικονομολόγος- σύμβουλος ΕΕΘ, παρουσίασε τα 

βασικά χαρακτηριστικά των νέων επιχειρηματιών – σύμφωνα με την Ελ.Στατ.- 

σκιαγραφώντας το ηλικιακό και μορφωτικό τους προφίλ και τα αντικείμενα 

επιχειρηματικής ανάπτυξης. Όπως υποστήριξε, η επιχειρηματική δραστηριότητα 

επικεντρώνεται στις υπηρεσίες, ενώ πολύ μικρό είναι το ποσοστό της μεταποίησης 

και των κατασκευών. Ο κ. Ποσειδώνος αναφέρθηκε στα επαγγέλματα που είναι σε 

ανεπάρκεια αλλά και στα πιο «περιζήτητα» επαγγέλματα  

 Ο κ. Γιώργος Καλλίνος, Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων LEVER 

A.E., παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της 

Επιχειρηματικότητας μέσα από προγράμματα του νέου αναπτυξιακού Νόμου, τα 

προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης για νέους αγρότες, τη νέα καινοτομική 

επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων -γυναικών, κ.α. 

 Ο Δρ. Απόστολος Δασίλας, οικονομολόγος-Χρηματοοικονομικός 

σύμβουλος, Εξωτ. Συνεργάτης του Μεσογειακού ΚΕΚ, περιέγραψε το νομικό 

πλαίσιο των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν μια νέα 

επιχειρηματική διέξοδο στην οικονομική κρίση και παρουσίασε το πεδίο 

δραστηριοποίησης τους με συγκεκριμένα παραδείγματα. 

 Η κ. Θεοδώρα Τσιφτσή, Προϊστ. Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, 

Ποιότητας & Αξιολόγησης Δήμου Παύλου Μελά, παρουσίασε  την αναπτυξιακή 

στρατηγική της ΕΕ για την ερχόμενη δεκαετία,  σκιαγραφώντας τις προτεραιότητες 



που αφορούν στην απασχόληση, την έρευνα και την ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή 

και την ενεργειακή βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας 

κ. Αβρόρα Σαββίδου αναφέρθηκε στα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσει ο 

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου για την επιμόρφωση και κατάρτιση των δημοτών, με 

στόχο την υποστήριξή τους στην προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας και μίλησε 

διεξοδικά για το θεσμό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. 

 Οι εργασίες του  συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την απονομή επαίνων στους 

πρώτους 30 απόφοιτους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ευόσμου, οι οποίοι 

ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών τους τον Ιούνιο του 2013.  
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