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1 Σχεδιασμός κοινωνικού χάρτη Πειραιά 

Ο Ανάδοχος προχώρησε στο σχεδιασμό ενός χάρτη με στόχο την αποτύπωση της 

υφιστάμενης κατάστασης των, των ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Πειραιά, αλλά και των 

Δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών σε χωρικό επίπεδο. Ο χάρτης είναι δυναμικός και θα 

εμπλουτίζεται συνεχώς κατά την εξέλιξη του έργου με νέα δεδομένα που προκύπτουν τόσο 

από την έρευνα γραφείου όσο και από τις ίδιες τις Δράσεις του Έργου. 

Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν καταρχήν 4 χάρτες, οι 3 εκ των οποίων είναι δια-δραστικοί. 

 

Χάρτης 1: Χαρτογράφηση κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά 

 
Στον πρώτο χάρτη έχουν αποτυπωθεί χωρικά οι κοινωνικές δομές που λειτουργούν στον 

Δήμο Πειραιά. Ο χάρτης είναι διαδραστικός και με την αξιοποίηση της λίστας στα δεξιά του 

Χάρτη μπορεί ο χρήστης να επιλέξει την ή τις δομές που επιθυμεί (με την χρήση του πλήκτρου 

ctrl μπορούν να επιλεγούν όσες δομές επιθυμεί ο χρήστης, ενώ με την χρήση του μπουτόν 

«επιλογή όλων» μπορούν να επιλεγούν/αποεπιλεγούν όλες οι δομές). 

Στον δεύτερο χάρτη, αξιοποιώντας τα στοιχεία του ΤΕΒΑ που είναι διαθέσιμα σε χωρικό 

επίπεδο Ταχυδρομικού Κώδικα παρουσιάζεται η «ένταση» της συγκέντρωσης της ακραίας 

φτώχειας.  



 

Χάρτης 2«Ένταση» συγκέντρωσης της ακραίας φτώχειας. Πλήθος Αιτήσεων και δικαιούχων/ωφελουμένων 

 

Τα στοιχειά αυτά παρουσιάζονται αναλυτικότερα ανά Ταχυδρομικό κώδικα στον τρίτο 

πίνακα. 

Χάρτης 3: Διαστρωμάτωση ακραίας φτώχειας. Πλήθος Αιτήσεων και δικαιούχων/ωφελουμένων ανά Τ.Κ. 

 



 

Τέλος, στην παρούσα φάση σχεδιάστηκε ένας επιπλέον χωροπληθωρικός χάρτης για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος και Περιοχής. 

 

Χάρτης 4: Διαδραστικός χάρτης αποτύπωσης ακραίας φτώχειας συνδυαστικά ανά Ταχυδρομικό Κώδικα, Δημοτικό 
Διαμέρισμα και περιοχή 

 

 

Πίνακας 1 Πίνακας αντιστοίχισης Τ.Κ, Δημοτικού Διαμερίσματος και Περιοχής 

Ταχυδρομικός 
Κώδικας 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

185 36 Α' Καλλίπολη - Πειραϊκή  

185 38 Α' Καλλίπολη - Υδραίικα - Χατζηκυριάκειο 

185 39 Α' Πειραϊκή - Χατζηκυριάκειο 

185 32 Β' Καστέλλα - Μικρολίμανο 

185 33 Β' Ευαγγελίστρια  

185 34 Β' Προφήτης Ηλίας 

185 35 Β' Πασαλιμάνι - Τερψιθέα 

185 37 Β' Αγ. Βασίλειος –- Φρεαττύδα - Ζέα 

185 47 Γ' Νέο Φάληρο 

185 31 Δ' Καμίνια 

185 40 Δ'  Καμίνια 

185 41 Δ' Καμίνια 

185 42 Δ' Παλιά Κοκκινιά 

185 43 Δ' Παλιά Κοκκινιά 

185 44 Ε' Αγία Σοφία 

185 45 Ε' Αγ. Διονύσιος 

185 46 Ε' Ταμπούρια 



 

 

2 Αποτύπωση αναγκών ευάλωτων ομάδων  

Κατά την εξέλιξη και όσο γίνονται διαθέσιμα σχετικά στοιχεία θα δοθεί η δυνατότητα στο 

επιστημονικό προσωπικό του έργου να καταχωρεί τους ευάλωτους συμπολίτες μας σε βάση 

δεδομένων προκειμένου να είναι δυνατή η χωρική αποτύπωση των ωφελουμένων και των 

αναγκών τους ανά ομάδα ευαλωτότητας έτσι ώστε να βελτιστοποιείται και οπτικά η 

παρακολούθηση και ομαδοποίηση αυτών.  

Πίνακας 2: Μήτρα καταχώρησης αναγκών ωφελουμένων ανά ομάδα ευαλωτότητας 

Ημερομηνία 
Ταχυδρομικός 

Κώδικας 
Κωδικός καταχώρησης 

ωφελούμενου 
Ομάδα 

Ευαλωτότητας 
Καταγεγραμμένη 

ανάγκη 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Επιπλέον, οι κοινωνικές παρεμβάσεις θα μπορούν να αποτυπωθούν στον χάρτη, και με τον 

τρόπο αυτό θα οπτικοποιείται καλύτερα το όλο εγχείρημα.  

Με τη χρήση ειδικού εργαλείου αναζήτησης, θα είναι εφικτή η επιλογή και εμφάνιση στον 

κοινωνικό χάρτη των δράσεων ή των ευάλωτων ομάδων ή και συνδυασμοί αυτών. 

Οι σχετικοί χάρτες θα είναι διαδραστικοί και θα μπορούν να απαντούν συνδυαστικά σε 

ερωτήματα. 

 

 

  



 

3 Λειτουργία και εμπλουτισμός του Κοινωνικού Χάρτη 

Η οπτικοποίηση-παρουσίαση των στοιχείων / δεδομένων του κοινωνικού χάρτη έγινε με την 

αξιοποίηση του εργαλείου/λογισμικού Power BI  το οποίο είναι εύχρηστο και με μερικά κλικ 

δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να αντλήσεις τα δεδομένα που θέλει. Οι χάρτες θα 

αποσταλούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε αρχείο μορφής .pbix το οποίο μπορεί να «φορτωθεί» 

στην εφαρμογή Power BI (Διαθέσιμη: https://powerbi.microsoft.com/en-us/getting-started-

with-power-bi/). Επιπλέον, τα σχετικά tableau έχουν ανέβει στον παρακάτω σύνδεσμο, 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/cbea0d99-d07f-4930-9fb5-

c984dc1687dd/ReportSection μέσω του οποίου μπορούν να έχουν εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση για χρήση τα στελέχη που θα μας υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Εικόνα 1: Πρόσβαση στους χάρτες  μέσω του https://app.powerbi.com/groups/me/reports/cbea0d99-d07f-4930-
9fb5-c984dc1687dd/ReportSection 

 

 

https://powerbi.microsoft.com/en-us/getting-started-with-power-bi/
https://powerbi.microsoft.com/en-us/getting-started-with-power-bi/
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/cbea0d99-d07f-4930-9fb5-c984dc1687dd/ReportSection
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/cbea0d99-d07f-4930-9fb5-c984dc1687dd/ReportSection


 

 

 

 

Αναλυτικότερα και αναφορικά με τον πρώτο χάρτη (χωρική παρουσίαση κοινωνικών δομών)  

επιλέγοντας από τη λίστα στα αριστερά του χάρτη μπορεί να δει την χωροθέτηση των 

κοινωνικών δομών στο Δήμο Πειραιά είτε κάθε μιας μεμονωμένα, είτε επιλεγμένων δομών, 

είτε στο σύνολό τους. 



 

 Χάρτης 5: Επιλογή παρουσίασης του συνόλου των δομών 

 

Χάρτης 6: Επιλογή παρουσίασης μοναδικής δομής 

 



 

Χάρτης 7 Επιλογή παρουσίασης πολλών δομών 

 

 

Στον δεύτερο χάρτη (heat map) παρουσιάζεται η «ένταση» της συγκέντρωσης της ακραίας 

φτώχειας. Τα στοιχεία θα ενημερώνονται τακτικά και ο χάρτης θα επικαιροποιείται 



 

Χάρτης 8: Heat map 

 

 

Τα στοιχεία της ακραίας φτώχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα σε επίπεδου Ταχυδρομικού 

Κώδικα, ενώ είναι δυνατή η άμεση σύγκριση του πλήθους αιτήσεων και ωφελουμένων 

επιλέγοντας τον Ταχυδρομικό Κώδικα που επιθυμούμε (έναν  περισσότερων του ενός). 



 

Χάρτης 9: Χωροπληθωρικός χάρτης παρουσίασής ακραίας φτώχειας στο Δήμο Πειραιά ανά Τ.Κ. – Σύνολο Τ.Κ. 

 

Χάρτης 10 Χωροπληθωρικός χάρτης παρουσίασής ακραίας φτώχειας στο Δήμο Πειραιά ανά Τ.Κ. – Συνδυασμός 
Μοναδικού ΤΚ αιτήσεων και σχετικού πλήθους ωφελουμένων 

 



 

Χάρτης 11: Χωροπληθωρικός χάρτης παρουσίασής ακραίας φτώχειας στο Δήμο Πειραιά ανά Τ.Κ. – Συνδυασμός 
πολλαπλών ΤΚ αιτήσεων και σχετικού πλήθους ωφελουμένων 

 

 

 

Τέλος, δημιουργήθηκε διαδραστικός μέσω του οποίου είναι δυνατή η οπτική αποικόνιση των 

στοιχείων συνδυαστικά για Τ.Κ – Δημοτικό Διαμέρισμα και περιοχή. 



 

Χάρτης 12:Χωρική αποτύπωση με επιλογή συγκεκριμένων Τ.Κ (πλέον του ενός, είναι δυνατή και η μεμονωμένη 
επιλογή) 

 

Χάρτης 13 Χωρική αποτύπωση με επιλογή συγκεκριμένων Δημοτικών Διαμερισμάτων (πλέον του ενός, είναι 
δυνατή και η μεμονωμένη επιλογή) 

  



 

Χάρτης 14 Χωρική αποτύπωση με επιλογή συγκεκριμένων περιοχών (πλέον του ενός, είναι δυνατή και η 
μεμονωμένη επιλογή) 

 

   



 

4 Εκπαίδευση ομάδας έργου Πράξης 

Στο πλαίσιο του παρόντος έγινε εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού της Πράξης, στη 

χρήση των ανωτέρω εργαλείων και στην εφαρμογή των επιμέρους τμημάτων του εγχειριδίου 

λειτουργίας και εμπλουτισμού του Κοινωνικού Χάρτη, ενώ θα συνεχίσει την εκπαίδευση 

καθόλη τη διάρκεια το Έργου όσο οι χάρτες/εργαλεία εμπλουτίζονται με νέα 

στοιχεία/δεδομένα. 


