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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ) 

 

Η “Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης” αποτελεί Αναπτυξιακό ΟΤΑ του Ν. 4674/2020. Ο Αναπτυξιακός 

Οργανισμός λειτουργεί ως βραχίονας σχεδιασμού και υλοποίησης των ΟΤΑ μετόχων της και το 

κύριο πεδίο εφαρμογής της είναι η παροχή Τεχνικής Στήριξης στους τομείς της αειφόρου 

ανάπτυξης, του τουρισμού, των μεταφορών και της κοινωνικής ένταξης, της προστασίας και της 

τεχνικής βοήθειας στις τοπικές αρχές, για στρατηγική ανάπτυξη και εφαρμογή σε αυτούς τους 

τομείς.  

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ συντονίζει επίσης έργα υπερτοπικού χαρακτήρα στους ανωτέρω τομείς, και 

λειτουργεί ως αναπτυξιακός βραχίονας στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ, 

Ελλάδας καθώς και άλλων Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών χρηματοδοτικών – δανειοδοτικών ή 

δωρεακών μέσων. 

Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για μελλοντικές πρωτοβουλίες χάραξης πολιτικής σε καθέναν 

από τους προαναφερθέντες τομείς  

 

Μέτοχοι: 

Τους Δήμους: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ–ΣΥΚΕΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ–ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ–ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΕΛΤΑ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, και τους Φορείς της πόλης: ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης 

Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας και Ε.ΚΕ.Τ.Α. – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης. 
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Αντικείμενα: 

 Η επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους, των 

φορέων μετόχων  

 Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης των Δήμων και 

των φορέων  

 Η ανάπτυξη δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος 

 Η συμμετοχή στη διαχείριση & υλοποίηση προγραμμάτων ή/και στην εφαρμογή σχετικών 

πολιτικών, σε διαδημοτικό ή ευρύτερη γεωγραφική περιοχή 

 

Στόχοι: 

▪ Τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη των μετόχων, για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και 

την ταχεία προετοιμασία, ωρίμανση και προώθηση Έργων και Σχεδίων κλίμακας σε 

χρηματοδοτικά μέσα, με σημαντικές τοπικές διαδημοτικές και μεγαλύτερες δημοτικές 

επιπτώσεις για δυνατότητες χρηματοδότησης, σε συνεργασία με άλλες αναπτυξιακές 

αρχές του δημόσιου και κοινωνικού τομέα. 

▪ Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρησιακών εργασιών, για την παραγωγή και 

διάδοση σχεδιαστικών και μεθοδολογικών εργαλείων, σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο 

στην ευρύτερη αστική κλίμακα. 

▪ Προώθηση αναπτυξιακού σχεδιασμού στο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων από εθνικούς, 

ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς καθώς και δωρεών. 

▪ Παροχή τεχνικής βοήθειας στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της 

Θεσσαλονίκης και υποστήριξη της «Στρατηγικής του Δήμου Θεσσαλονίκης για την Ένταξη 

των Μεταναστών και των Προσφύγων» με έμφαση στη μη τυπική εκπαίδευση, την 

πρόσβαση στην εκπαίδευση, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τη συμμετοχή στην 

κοινότητα και πρόσβαση στη στέγαση και καταπολέμηση της αστεγίας. 
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Διαχειριστική Ικανότητα:  

 Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών (Αριθ. 

Καταχώρησης 730) 

 Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης (Αριθ. Καταχώρησης 58080704000) 

 Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ έχει Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας από Πιστοποιημένο Φορέα, 

για τις κατηγορίες Α, Β και Γ (ΕΛΟΤ 1429: 2008) 

 

Συμμετοχή σε Δίκτυα: 

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ υποστηρίζει τον Δήμο Θεσσαλονίκης στη συμμετοχή του, στα ακόλουθα δίκτυα:  

- ROOF - Δίκτυο για την Αστεγία 

- EUROCITIES  

- FEANTSA 

- Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη (Ελλάδα) 

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ είναι επίσης μέλος της Δημοτικής Task Force για την Ένταξη των Μεταναστών 

και Προσφύγων του Δήμου Θεσσαλονίκης και βρίσκεται σε εξέλιξη η οριστικοποίηση της 

συμμετοχής της  στο Housing Europe. 
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B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
& ΕΝΤΑΞΗΣ 

Στρατηγική 2018-2021 

Το 2020, οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές στρατηγικής προήλθαν κυρίως από δύο πηγές: τον 

προσδιορισμό των κενών, όπως εντοπίστηκε μέσα από α) συντονισμένες δράσεις για ευάλωτες 

ομάδες, όπως η Ομάδα Εργασίας URBAN και β) το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη 

Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανθεκτικότητας & Ένταξης διαχειρίζεται 11 έργα με 

συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2.000.000 ευρώ. 

Η Διεύθυνση συνεργάζεται στενά με τον Δήμο Θεσσαλονίκης από το 2019 στην εφαρμογή του 

Σχεδίου Δράσης. Συμμετέχει επίσης ενεργά στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου 

για την καταπολέμηση της αστεγίας και τη δημιουργία προσιτής κατοικίας. 

Οι στρατηγικές προτεραιότητες για το 2021, είναι η περαιτέρω λειτουργία των προαναφερθεισών 

στρατηγικών και η πρόσθετη υποστήριξη σε όλους τους δήμους που παρέχουν κοινωνικές 

υπηρεσίες.  

Οι κύριες ομάδες στόχος αφορούν σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ή ενδέχεται 

να έχουν δυσκολίας πρόσβαση σ’ αυτές όπως άστεγοι, άτομα σε υψηλό κίνδυνο αστεγίας, άτομα 

σε «δομές», ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτομα σε ανεργία ή που έχουν θέμα στέγασης κλπ. Όλα τα 

προπαρασκευαστικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν το 2020 π.χ. Η δημιουργία 

αποθέματος στέγασης και η δημιουργία εκστρατειών κοινωνικής ένταξης θα προχωρήσουν στη 

φάση υλοποίησης. 

 

Δραστηριότητες 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανθεκτικότητας & Ένταξης παρέχει τεχνική βοήθεια στους Δήμους του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και στους άλλους μετόχους, στο πλαίσιο της 

Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που αναπτύχθηκε από τη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ.  

Επιπλέον, η Διεύθυνση προσπαθεί να εφαρμόσει τη Στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης για την 

Ένταξη των Μεταναστών και των Προσφύγων με έμφαση στη μη τυπική εκπαίδευση, την 

πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική 

κατάρτιση, τη συμμετοχή στην κοινότητα, την πρόσβαση στη στέγαση και καταπολέμηση της 

αστεγίας, καθώς και σε άλλους τομείς. 
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Τα Προγράμματα της Διεύθυνσης χρηματοδοτήθηκαν και χρηματοδοτούνται από τον Δήμο 

Θεσσαλονίκης, την Ευρωπαϊκή Ένωση (AMIF, URBACT), το EEA Grants, τον Διεθνή Οργανισμό 

Μετανάστευσης (ΔΟΜ), το Ίδρυμα Open Society Foundation, το Heinrich Böll Stiftung, και από 

Εθνικά Προγράμματα Χρηματοδότησης (AMIF) καθώς και από ιδίους πόρους της Αναπτυξιακής. 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανθεκτικότητας & Ένταξης αποτελείται από: 

- Το Τμήμα Στήριξης Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων και 

- Το Τμήμα Στήριξης της Απασχόλησης & Διά Βίου Μάθησης 

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ 

➢ Στόχος: Υποστήριξη και διευκόλυνση της ένταξης, κοινωνικής και επαγγελματικής, 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μέσα από δράσεις και προγράμματα που υποστηρίζονται 

από Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Ταμεία. Ως διαδημοτικός οργανισμός, η ΜΑΘ ΑΕ 

ΑΟΤΑ λειτουργεί σαν επιχειρησιακός βραχίονας για τους Δήμους, στηρίζοντας τις 

στρατηγικές τους προτεραιότητες. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία θεσμών αλλά και 

υποστήριξη Δημοτικών δομών, όπως το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων 

(ΣΕΜΠ) και ενίσχυση των υπηρεσιών, μέσω διερμηνέων/διαπολιτισμικών μεσολαβητών 

στις δημοτικές υπηρεσίες. Η παρέμβαση στην κοινότητα, η ευαισθητοποίηση του κοινού 

και η κοινωνική συνοχή συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων. Οι κύριες ομάδες-

στόχοι είναι: εκείνες που βρίσκονται εκτός «δικτύου ασφάλειας» και/ή αντιμετωπίζουν 

εμπόδια πρόσβασης στις υπηρεσίες όπως άτομα, οικογένειες και νοικοκυριά που 

βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, σε κίνδυνο αποκλεισμού, ανεξάρτητα από 

την καταγωγή και την εθνικότητα. 

 

 Δράσεις: 

 Παρέμβαση στην κοινότητα, επικοινωνία μεταξύ μεταναστών, προσφύγων και της 

κοινότητας υποδοχής και σε συνεργασία με το ΣΕΜΠ 

 Καινοτόμες δράσεις κοινωνικής συνοχής - μέσω αθλητικών, καλλιτεχνικών, μαγειρικών, 

θεατρικών, χορευτικών εκδηλώσεων κ.λπ. - ομάδες εθελοντών (μαθητές, οικογένειες & 

άτομα & τοπικές γειτονιές). 

 Υποστήριξη της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, διευκόλυνση διοικητικών 

διαδικασιών, όπως απόκτηση AMKA, τραπεζικός λογαριασμός, φορολογικά θέματα/ 
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υπηρεσίες κ.λπ., καθώς και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως εκπαίδευση, 

υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

 (Υποστήριξη Συνηγορίας) Ενίσχυση της πρόσβασης στη Συνηγορία - υπεράσπιση των 

κοινωνικών/ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ένταξης 

Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ)  

 Μη τυπική εκπαίδευση, εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένης της 

εκμάθησης γλώσσας, ανάπτυξης δεξιοτήτων, δίγλωσσης υποστήριξης για πρόσφυγες και 

μετανάστες 

 Προστασία & υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων 

 Δημιουργία βάσης δεδομένων για χάραξη πολιτικής σε τοπικό επίπεδο - 

συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών δραστηριοτήτων σε όλο το Πολεοδομικό 

Συγκρότημα, σχετικά με το προφίλ ευάλωτων ομάδων (προσφύγων), την 

παρακολούθηση του αποκλεισμού κατοικιών και την καλύτερη κατανόηση της αγοράς 

κατοικιών για την ανάπτυξη πολιτικών στέγασης 

 Παροχή τεχνικής βοήθειας στον Δήμο για την ανάπτυξη Στρατηγικής για Κοινωνική και 

Προσιτή Κατοικία και καταπολέμηση του αποκλεισμού στην κατοικία στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης 

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 Στόχος: Ενδυνάμωση όλων των παραπάνω ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με ιδιαίτερη 

έμφαση στους/στις  άνεργους/ες  και εκείνους/ες  με επαγγελματική ανασφάλεια. 

 Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 Συνεχής Επαγγελματική Κατάρτιση 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

 Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

 Δικτύωση με εργοδότες, Γραφεία Απασχόλησης 

 Υποστήριξη για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία 

 Ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας 
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 Γ. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Name of 
programme 

 

Reference number and title 
of the action/project 

 

Name of 
Applicant/
Co- 
applicant 

 

Role 

 

Amount 
awarded 

 (Euro) (*)

 

Action/p
roject 
webpage 

 

HORIZON 
2020 

REBUILD 822215 

REBUILD: Addressing the 
Challenge of Migrant 
Integration through ICT-
enabled Solutions 

MDAT 
S.A. 

PARTNER  160.000 €

https://
www.reb
uildeuro
pe.eu/en
/default.
aspx 

 

URBACT 
 2020-2022

ROOF Action Planning 
Network: development of 
Local Action Plan on Ending 
Homelessness, Data 
Collection and Affordable 

 Housing

MDAT 
 S.A.

 PARTNER  120.000€
https://
urbact.e

 u/roof

 

DG Home – 
Internationa
l 
Organisation 

 of Migration
HELIOS - "Hellenic 
Integration Support for 
Beneficiaries of International 
Protection-HELIOS”, Running 
an Integration Learning 
Center providing support in 
non-formal education, skill 
building, employability and 

 self-reliance

MDAT 
 S.A.

LEAD 
 PARTNER

 600,000 €

https://g
reece.io
m.int/en
/hellenic
-
integrati
on-
support-
benefici
aries-
internati
onal-
protecti
on-

 helios
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Open 
Society 
Foundation 

 (OSF)

Technical Assistance to 
support the implementation 
of the Integration Strategy of 
the Municipality of 
Thessaloniki (community 
engagement, awareness 
raising, employability 
services, access to housing, 
affordable housing solutions, 
support to Municipal 
structures for mainstreaming 

 protection)

MDAT 
 S.A.  LEAD  350,000 €

https://
www.md
at.gr/201
9/07/03/
technical
-
assistanc
e-
program
-to-the-
municipa
lity-of-
thessalo
niki-in-
support-
of-the-
impleme
ntation-
of-the-
integrate
d-action-
plan-for-
the-
integrati
on-of-
refugees
-and-
immigra
nts/?lan
g=en 

 

Open 
Society 
Foundation 

 (OSF)

 School Plus Neighbourhood
MDAT 

 S.A.
LEAD 

 PARTNER
150,00.00 
USD 

https://
www.md
at.gr/202
0/02/07/
school-
plus-
neighbo
urhood/
?lang=en 
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Open 
Society 
Foundation 

 (OSF)
 TECH-IT

MDAT 
 S.A.

LEAD 
 PARTNER

60,000.00 
USD 

https://
www.md
at.gr/202
1/02/12/
the-
tech_it-
project/?

 lang=en

 

EU AMIF 
 2020-2022

EMBRACIN’ - piloting in 
Thessaloniki the 6+6x6 
scheme for family based 
integration support to 

 refugees

MDAT 
 S.A.

 PARTNER 242,830.00 € 
https://e
mbracin
.eu/  

 

National 
AMIF 2021-

 2023

UAM Protection - Setting up 
and running a shelter for 
unaccompanied minors in 
the urban area on behalf of 
the Municipality of 

 Thessaloniki

MDAT 
 S.A.

LEAD 
 PARTNER

500,00.00 € 
upcomin

 g

 

EEA Grants- 
Bodossaki 
Foundation 
ACTIVE 
CITIZENS 
FUND 2021-

 2023

“Children's Rights for 
children in Institutional 

 Care/The Invisible Children

MDAT 
 S.A.

 PARTNER 53,417.27 € 
upcomin

 g

 

ERASMUS + 
Sports 2021-

 2023

IncluPLUS - Integration of 
TCN through sports and 
engagement in athletic 

 communities at local level

MDAT 
 S.A.

 PARTNER  398,000 €
upcomin

 g

 

Heinrich Böll 
 Stiftung  Affordable Housing 4 All

MDAT 
 S.A.

Direct 
 contract

 15.600 €
upcomin

 g

 

 


