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Εισαγωγικό σημείωμα 

 

Η «ΑΘΗΝΑ» είναι Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της 

Κοινωνικής Μέριμνας. Βασικός στόχος της είναι η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώμης ως προς τη σημασία και τις σοβαρές συνέπειες πληθώρας προβλημάτων 

που πλήττουν τον άνθρωπο και κατ’ επέκταση το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, η 

προσπάθεια πρόληψης αυτών και η πρόταση τρόπων αντιμετώπισής τους. 

Οι δράσεις της «ΑΘΗΝΑΣ» ξεκίνησαν με τη δημιουργία δύο Οικοτροφείων ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης, ένα στην Αττική και ένα στη Μεσσηνία. Το πρώτο Οικοτροφείο, νυν 

ΘΑΛΠΟΣ ΙΙ, ιδρύθηκε στην Κηφισιά το 2006 και φιλοξενεί νεαρούς ενήλικες προερχόμενους 

από το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών. Το δεύτερο, ΘΑΛΠΟΣ Ι, ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το 2007 στην πόλη της Καλαμάτας και φιλοξενεί ενήλικες, προερχόμενους 

από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τριπόλεως.  

Τα τελευταία χρόνια, η «ΑΘΗΝΑ» επεξέτεινε τις δραστηριότητές της και εκτός της 

λειτουργίας των Οικοτροφείων. Ανιχνεύει κοινωνικά θέματα που αφορούν τον άνθρωπο 

και ευελπιστεί να αναπτύξει εκστρατείες κοινωνικής ευαισθητοποίησης μικρότερης ή 

μεγαλύτερης εμβέλειας. Θέματα που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της υγείας (ψυχική και 

μη), την παιδική μέριμνα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την απασχόληση είναι μερικά από 

βασικά κοινωνικά ζητήματα στα οποία δραστηριοποιείται πλέον η εταιρεία. 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας 

«ΑΘΗΝΑ» στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων 

Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής» έχοντας υπ’ όψιν την με αριθμ. πρωτ. 2.5671/οικ.6.1375/13-03-2012 

Απόφαση Ένταξης του έργου «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» στο 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», την με αριθμ. πρωτ. 2.4318/6.1152/05-04-2012 

απόφαση προέγκρισης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», τις κατά 

περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Φορέα (Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό: 

11496/2011 - τελευταία τροποποίηση του από 05/04/2005 αρχικού καταστατικού), την από 

22/6/2011 απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής περί Ορισμού νόμιμου εκπροσώπου της 

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας 

«Αθηνά» υλοποίησε την Πράξη με τίτλο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό 

επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής 

(Κεντρικός Τομέας)».  
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Παρουσίαση Πράξης και υποέργων 

 

Η Πράξη με τίτλο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

αποτελείτο από 4 υποέργα, τα οποία αφορούσαν τη δημιουργία 613 θέσεων απασχόλησης 

στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας 

«ΑΘΗΝΑ», μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα.  Μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων 

ωφελουμένων δημιουργήθηκαν τελικά 529 θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, η ΑμΚΕ «Αθηνά» 

συνέπραξε με Δήμο Ζωγράφου, τον Οργανισμό Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου 

Αθηναίων, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματά» και την Περιφέρεια Αττικής 

προκειμένου να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.  

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα είχαν τοπικό χαρακτήρα και περιελάμβαναν 

γενικά τα ακόλουθα στοιχεία ανά υποέργο: 

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» Δήμος 

Ζωγράφου 

Το υποέργο είχε ως αντικείμενο τη δημιουργία 120 θέσεων απασχόλησης στην ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ», 

μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

σε συνεργασία με το Δήμο Ζωγράφου. Μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων 

των υποψηφίων ωφελουμένων δημιουργήθηκαν τελικά 115 θέσεις εργασίας.  

Ο Δήμος Ζωγράφου αξιοποίησε το προσωπικό για δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα σε 

τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένα: 

1. Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων (ηλικιωμένων, παιδιών, 

ΑμεΑ, ατόμων με ψυχικές διαταραχές κ.λπ.) 

 Κατ’ οίκον προσωπικές υπηρεσίες εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας για 
ηλικιωμένα άτομα 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης, καθώς και στον 
τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, αφορά στην παροχή κατ’ οίκον 
υπηρεσιών εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας σε ηλικιωμένα άτομα με κινητικά 
προβλήματα, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους την εξειδικευμένη 
εργοθεραπευτική παρέμβαση για τη βελτίωση των λειτουργικών ικανοτήτων τους. 
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Η παρούσα δράση υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία και το συντονισμό των Κ.Α.Π.Η. 
και Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Ζωγράφου. 

 Κατ’ οίκον προσωπικές υπηρεσίες υποστήριξης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης, καθώς και στον 
τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, αφορά στην παροχή κατ’ οίκον 
υπηρεσιών εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, των γνωστικών τους ικανοτήτων και 
των κινητικών τους δεξιοτήτων. Η παρούσα δράση υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία 
και το συντονισμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ζωγράφου. 

 

2. Κοινωνικές δράσεις συμβουλευτικού και υποστηρικτικού περιεχομένου 

 Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ηλικιωμένων σε ομάδες 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης. Αφορούσε τη 
λειτουργία ομάδων ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής ηλικιωμένων, με 
σκοπό την πρόληψη και τη συμβουλευτική αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών, που 
παρατηρούνται στην τρίτη ηλικία. Η παρούσα δράση υλοποιήθηκε υπό την 
εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου 
Ζωγράφου. 

 

 Υπηρεσίες συμβουλευτικής εφήβων σε θέματα διαδικτυακής εξάρτησης, 
παρενόχλησης και εκφοβισμού 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης. Ειδικότερα, 
αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε εφήβους γύρω από τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν στον κόσμο του διαδικτύου, με σκοπό την πληροφόρηση 
αυτών για τους τρόπους προστασίας στο διαδίκτυο και την προστασία τους από 
φαινόμενα, όπως η διαδικτυακή εξάρτηση, παρενόχληση και εκφοβισμός, που τα 
τελευταία χρόνια πλήττουν σε μεγάλο βαθμό την ψυχική, σωματική και 
συναισθηματική υγεία των εφήβων. Η παρούσα δράση υλοποιήθηκε υπό την 
εποπτεία και το συντονισμό των Γυμνασίων/ Λυκείων σχολείων του Δήμου 
Ζωγράφου. 

 

 Δράσεις προληπτικής ιατρικής 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης, καθώς και στον 
τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, αφορά στην παροχή δράσεων 
προληπτικής ιατρικής μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων 
του Δήμου σε θέματα υγείας που πλήττουν όλο και συχνότερα τον ευρύτερο 
πληθυσμό. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν επισκέπτες υγείας για την ενημέρωση 
του κοινού σε θέματα, όπως οι εθισμοί, ο καρκίνος, η ψυχικής υγεία, η γεροντική 
άνοια, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, τα θετικά πρότυπα υγιεινής ζωής κ.λπ.. 
Η παρούσα δράση υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία και το συντονισμό της 
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Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας και των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου 
Ζωγράφου. 

 

3. Κοινωνικές δράσεις 

 Οδική ασφάλεια των μαθητών του Δήμου Ζωγράφου και φύλαξη σχολείων 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης. Ειδικότερα, 
αφορά στην ύπαρξη συνοδευτικού προσωπικού για τη μετάβαση των μαθητών στα 
σχολεία, με σκοπό την ασφαλή μετακίνησή τους. Ειδικότερα, σε δρόμους 
περιμετρικά των σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων) του Δήμου θα 
υπάρχει προσωπικό, το οποίο θα συνοδεύει τους μαθητές στον προαύλιο χώρο των 
σχολείων. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι συνοδοί 
παρακολούθησαν σύντομη θεωρητική εκπαίδευση σχετικά με βασικούς κανόνες 
οδικής κυκλοφορίας, καθώς και πρακτική εκπαίδευση στα σχολεία του Δήμου, 
προκειμένου να εφαρμόσουν οι συνοδοί τις γνώσεις που αποκόμισαν. Η παρούσα 
δράση υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία και το συντονισμό των Δημοτικών/ 
Γυμνασίων/ Λυκείων σχολείων του Δήμου Ζωγράφου. 

 

 Πρόγραμμα φύλαξης και αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης. Ειδικότερα, 
αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης παιδιών, με σκοπό την απελευθέρωση των 
γυναικών και την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και επίσης 
εκμάθησης στοιχείων αγωγής σε βασικές καθημερινές αναπτυξιακές 
δραστηριότητες (εκμάθηση μερών του σώματος, διάβασμα βιβλίων, δέσιμο-λύσιμο 
κορδονιών, ανάθεση εργασιών και επιβράβευση, αναγνώριση αντικειμένων, 
χρωμάτων και σχημάτων κ.λπ.) για παιδιά προσχολικής ηλικίας, με σκοπό την ομαλή 
και άρτια ανάπτυξη του παιδιού. Η παρούσα δράση υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία 
και το συντονισμό της Διεύθυνσης Παιδικής Μέριμνας του Δήμου Ζωγράφου. 

 

 Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας (2,5 έως 5 ετών) 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης, καθώς και στον 
τομέα στήριξης της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, αφορά στην παροχή υπηρεσιών 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας, με σκοπό την ανάπτυξη 
κριτικής σκέψης, πρωτοβουλίας, λεξιλογίου και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από 
εκπαιδευτικές τεχνικές και δραστηριότητες, όπως αθλητισμός, ζωγραφική, θεατρικό 
παιχνίδι, μουσική, χορός, περιπάτους, περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή αγωγή 
κ.λπ.. Η παρούσα δράση υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία και το συντονισμό της 
Διεύθυνσης Παιδικής Μέριμνας του Δήμου Ζωγράφου. 

 

 Ανάπτυξη πυρήνων εθελοντισμού στα πλαίσια του Δήμου Ζωγράφου 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης, καθώς και στον 
τομέα της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, αφορά στην οργάνωση και λειτουργία 
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γραφείων εθελοντικής προσφοράς, με στόχο την ανάπτυξη της εθελοντικής 
συνείδησης των κατοίκων του Δήμου. Βασικός σκοπός ήταν η δημιουργία πυρήνων 
εθελοντικής προσφοράς, όπου θα μπορούν να απευθύνονται για στήριξη άτομα 
από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, θα μπορούν να συγκεντρώνουν είδη πρώτης 
ανάγκης (ρούχα, τρόφιμα κ.λπ.) δημότες που θέλουν να προσφέρουν και τέλος θα 
διοργανώνονται εθελοντικές δράσεις στα πλαίσια του Δήμου. Η παρούσα δράση 
υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Δήμου Ζωγράφου. 

Ο αριθμός των ωφελουμένων που απασχολήθηκαν ανά ενέργεια, ειδικότητα  και σε 
σύνολο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

1. Κατ’ οίκον προσωπικές υπηρεσίες 
εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας 
για ηλικιωμένα άτομα 

Εργοθεραπευτές (ΤΕ) 1 

Φυσιοθεραπευτές (ΤΕ) 1 

Βοηθοί φυσιοθεραπευτές 
(ΔΕ) 1 

ΣΥΝΟΛΟ   3 

2.  Κατ’ οίκον προσωπικές υπηρεσίες 
υποστήριξης για Άτομα με Ειδικές 
Ανάγκες 

Εργοθεραπευτές (ΤΕ) 1 

Φυσιοθεραπευτές (ΤΕ) 1 

Φροντιστές ΑμεΑ (ΔΕ) 4 

Οικιακοί βοηθοί (ΥΕ) 14 

Νοσηλευτές  

5 (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ) 

Μάγειρες (ΔΕ) 2 

ΣΥΝΟΛΟ   27 

3. Ψυχολογική υποστήριξη και 
συμβουλευτική ηλικιωμένων σε 
ομάδες 

Ψυχολόγοι (ΠΕ) 2 

Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ 
ή ΤΕ) 2 

Προσωπικό καθαρισμού 
(ΥΕ) 3 

ΣΥΝΟΛΟ   7 

4. Υπηρεσίες συμβουλευτικής εφήβων 
σε θέματα διαδικτυακής εξάρτησης, 
παρενόχλησης και εκφοβισμού 

Ψυχολόγοι (ΠΕ) 2 

Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ 
ή ΤΕ) 2 

ΣΥΝΟΛΟ   4 

5. Δράσεις προληπτικής ιατρικής 
Επισκέπτες υγείας (ΤΕ) 

 
4 
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ΣΥΝΟΛΟ   4 

6.Οδική ασφάλεια των μαθητών του 
Δήμου Ζωγράφου και φύλαξη 
σχολείων 

Προσωπικό γενικών 
καθηκόντων 28 

ΣΥΝΟΛΟ   28 

7. Πρόγραμμα φύλαξης και αγωγής 
παιδιών προσχολικής ηλικίας 

Νηπιαγωγοί (ΠΕ) 2 

Βρεφονηπιοκόμοι (ΤΕ) 2 

Βοηθοί βρεφοκόμων (ΔΕ) 8 

Προσωπικό καθαρισμού 
(ΥΕ) 8 

ΣΥΝΟΛΟ   20 

8. Δημιουργική απασχόληση παιδιών 
προσχολικής ηλικίας (2,5 έως 5 ετών) 

Καθηγητές καλλιτεχνικών 
(ΠΕ ή ΔΕ) 2 

Καθηγητές μουσικής (ΠΕ, 
ΤΕ ή ΔΕ) 3 

Γυμναστές (ΠΕ) 3 

Προσωπικό καθαρισμού 
(ΥΕ) 3 

ΣΥΝΟΛΟ   11 

9. Ανάπτυξη πυρήνων εθελοντισμού 
στα πλαίσια του Δήμου Ζωγράφου 

Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ 
ή ΤΕ) 2 

Διοικητικοί υπάλληλοι (ΔΕ) 8 

Προσωπικό καθαρισμού 
(ΥΕ) 1 

ΣΥΝΟΛΟ   11 

  ΣΥΝΟΛΟ 115 

 

Οι ωφελούμενοι της παρούσας Πράξης απασχολήθηκαν από τις 29/08/2012 έως και τις 

04/02/2013.  
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2. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» - Δήμος 

Αθηναίων  

Το υποέργο είχε ως αντικείμενο τη δημιουργία 150 θέσεων απασχόλησης στη Δικαιούχο 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΘΗΝΑ», μέσω της πρόσληψης ανέργων, για την 

υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. 

Μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων 

δημιουργήθηκαν τελικά 95 θέσεις εργασίας. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος ο αξιοποίησε το προσωπικό για 

δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένα: 

1. Προγράμματα φυσικών & κινητικών δραστηριοτήτων για Α.με.Α. στα Γυμναστήρια 
του Δήμου Αθηναίων. 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης, αλλά και στον τομέα 
Αθλητισμός και Υγεία. Οι χώροι υλοποίησης της παρούσας δράσης ήταν τα Γυμναστήρια 
του Δήμου Αθηναίων που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. 

 

Τα Γυμναστήρια του Δήμου Αθηναίων που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 

Α
/
Α 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΔΗ
Μ. 
ΚΟΙ
Ν. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ Α ΣΙΝΑ & ΜΕΡΛΙΕ ΝΕΑΠΟΛΗ 210-3605122 
2 ΜΙΤΣΙ Α ΒΕΪΚΟΥ 62 ΚΟΥΚΑΚΙ 210-9226898 

3 ΠΡΕΚΑ Β 
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 176 
ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ 

210-7012579 

4 ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ Β ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 12 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 210-7222590 

5 ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Γ 
ΤΡΙΩΝ  ΙΕΡΑΡΧΩΝ 83 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

210-3451125 

6 ΣΕΠΟΛΙΩΝ Δ ΛΑΜΠΟΒΟΥ 4 ΣΕΠΟΛΙΑ 210-5143130 

7 Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ Δ ΚΑΛΛΑΡΗ & ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 210-8543552 

8 ΛΕΝΟΡΜΑΝ Δ 
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 75 
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 

210-5141341 

9 ΓΚΡΑΒΑΣ Ε ΤΑΥΓΕΤΟΥ 60 ΠΑΤΗΣΙΑ 210-2011437 

10 ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ 5 210-2284580 

11 ΣΧ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 210-8843137 

12 ΚΥΨΕΛΗΣ ΣΤ ΚΑΛΟΓΕΡΑ 18 ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗΣ 210-8821403 
13 Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Ζ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 152 210-6444579 

14 ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ Ζ ΧΑΤΖΗ & ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ 210-6917022 
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2. Πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού στα πάρκα του Δήμου Αθηναίων και Ειδικά 
Προγράμματα φυσικών & κινητικών δραστηριοτήτων για την τρίτη ηλικία στις Λέσχες 
Φιλίας του Δήμου Αθηναίων. 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης, καθώς και στον τομέα 
Αθλητισμός και Υγεία. Οι χώροι υλοποίησης της παρούσας δράσης ήταν τα Πάρκα Δήμου 
Αθηναίων και οι Λέσχες Φιλίας του, που αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες. 

 

Τα Πάρκα του Δήμου Αθηναίων που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 

Α/Α 
Δημοτική 
Κοινότητα 

ΠΑΡΚΑ 

1 7η ΠΑΡΚΟ  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

2 1η ΠΕΔΙΟ  ΑΡΕΩΣ 

3 2η  ΑΛΣΟΣ  ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 

4 2η ΖΑΠΠΕΙΟ 

5 6η  ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 

6 4η    ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

 

Οι Λέσχες Φιλίας του Δήμου όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

1 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΜΟΥΡΗ & ΔΥΜΗΣ 
210 8223946,     
210 8223186 

2 ΑΓΙΟΣ  ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
ΜΕΤΕΩΡΩΝ 16 & 
ΔΑΜΑΡΕΩΣ 

210 7512990 

3 ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 372 210 2012334 

4 ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΞΕΝΑΓΟΡΑ 6 210 8674900 

5 ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΕΛΕΣΤΟΥ 4,  210 8646481 

6 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
ΠΥΛΟΥ & 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 

210 5125264 

7 ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΑΙΞΩΝΕΩΝ & 
ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 

210 3476398 

8 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 4 210 3423716 

9 ΓΚΡΑΒΑ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 62 210 2231419 

10 ΓΚΥΖΗ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΕΙΟΥ 8 210 6441315 

11 ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΩΝ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΔΑΦΝΗ 14 210 6718242 
12 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΡΚΟΛΕΩΝ 12 210 8311900 

13 ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ 61 210 3425513 

14 ΚΟΛΩΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4 210 5130805 

15 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΑΙΜΟΝΟΣ 9 ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΥΣ,  210 5140877 
16 ΚΟΥΚΑΚΙ ΔΡΑΚΟΥ 26-28 210 9232044,    
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210 9200269 

17 ΚΥΨΕΛΗ ΣΚΥΡΟΥ & ΚΑΥΚΑΣΟΥ 210 8815877 

18 ΚΥΨΕΛΗ ΚΙΟΥ 5  
210 8623313, 
210 8624449 

19  ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΑΛΕΜΟΥ 63 210 2933857 

20 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
37 & ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ 17 

210 5246950 
2105246850 

21 NΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ 5,  210 9231495 

22 
"Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ" 

ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15  210 9240403  

23 ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ & ΒΑΘΕΟΣ,  
210 6459890 
2106451870 

24 ΣΕΠΟΛΙΑ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 4 210 5152061 

 

 

3. Προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης και ναυαγοσωστικής στα Κολυμβητήρια του 
Δήμου Αθηναίων για Α.με.Α. 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης, καθώς και στους τομείς 
Εκπαίδευσης και Αθλητισμός και Υγεία. Οι χώροι υλοποίησης της παρούσας δράσης ήταν 
τα Κολυμβητήρια του Δήμου Αθηναίων: 

 

Τα Κολυμβητήρια του Δήμου Αθηναίων που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 

A/A ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ Δ/Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 4η 
Πλ. Εσταυρωμένου 
Λένορμαν 

210 - 5153726 

2 ΓΚΡΑΒΑ 5η Πασσώβ 10, Πατήσια 
210 - 2282714                  
210 - 2287506 

3 ΓΟΥΔΗ 7η 
Γ.Παπανδρέου & 
Κανελλοπούλου 

210 - 7771990           
210 - 7794407 

 

 

4.  Προγράμματα στα προαύλια των σχολείων του Δήμου Αθηναίων, μύησης και 
εκμάθησης των ομαδικών αθλημάτων στα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης, καθώς και στους τομείς 
Εκπαίδευσης και Αθλητισμός και Υγεία.  Οι χώροι υλοποίησης της παρούσας δράσης ήταν 
και τα προαύλια των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων, πίνακας 
των οποίων επισυνάπτεται: 

 

Τα Σχολεία του Δήμου Αθηναίων που υλοποιήθηκε η δράση 
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Α/Α 
ΔΙΑΜΕΡ
. 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Τα.Κ. ΤΗΛ. 

1 1 15ο Δημοτικό Μαρασλή 4 
106 
76 

721672
2 

2 1 35ο Δημοτικό Κωλέττη 34 
106 
82 

381377
7 

3 1 36ο Δημοτικό Ιουστινιανού 30 
114 
73 

882208
8 

4 1 74ο Δημοτικό Αδριανού 108 
105 
56 

322913
3 

5 2 13ο Δημοτικό Στίλπωνος 38 
116 
36 

701024
0 

6 2 90ο Δημοτικό 
Αμφικράτους 6 & 
Βαθυκλέους 

116 
31 

751517
1 

7 2 117ο Δημοτικό Μάχης Αναλάτου 70 
117 
45 

901910
0 

8 2 126ο Δημοτικό Φιλολάου 163 
116 
31 

701049
6 

9 3 49ο Δημοτικό Αγ. Ασωμάτων 37 
105 
53 

325232
0 

10 3 
72ο Δημοτικό 
Ανδρέας Κάλβος Επταχάλκου & Ακταίου 2 

118 
51 

346458
8 

11 3 81ο Δημοτικό Σκαμβωνιδών 46 
118 
53 

346603
9 

12 3 138ο Δημοτικό Κυκλώπων 6 
118 
52 

342395
2 

13 3 149ο Δημοτικό Αγαθοδαίμονος 41 
118 
53 

346230
0 

14 4 57ο Δημοτικό Διστόμου 67 
104 
44 

512267
8 

15 4 67ο Δημοτικό Συρράκου 2 
104 
44 

513113
3 

16 4 127ο Δημοτικό 
Καλλιπόλεως 10 & Αγ. 
Σοφίας 

104 
44 

512511
7 

17 4 144ο Δημοτικό 
Χατζηαποστόλου & 
Μετοχίτη 

104 
44 

515281
1 

18 4 162ο Δημοτικό Ζηνοδώρου & Ιφιγενείας 
104 
42 

514947
7 

19 5 24ο Δημοτικό Σαρανταπόρου 20 
111 
44 

228059
4 

20 5 34ο Δημοτικό Χαλκοματάδων 42 
111 
42 

251663
7 
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21 5 109ο Δημοτικό Θεοτοκοπούλου 50 
111 
44 

228643
8 

22 5 112ο Δημοτικό Ταϋγέτου 60 
112 
55 

202260
2 

23 5 139ο Δημοτικό Μαβίλη  Λορ. 11 
111 
41 

228883
0 

24 5 141ο Δημοτικό Αχαρνών 399 & Τσούντα 
111 
43 

201355
5 

25 6 22ο Δημοτικό Νικοπόλεως 33 
112 
53 

867657
0 

26 6 45ο Δημοτικό Πυθίας 38 
113 
64 

867522
6 

27 6 50ο Δημοτικό Αριστομένους 101 
104 
46 

865777
0 

28 6 170ο Δημοτικό Θήρας 110 
104 
46 

864316
5 

29 6 172o Δημοτικό Σκοπέλου 67 
113 
63 

825409
8 

30 
7 12ο Δημοτικό Κοργιαλενίου 2 

115 
26 

692450
5 

31 
7 18ο Δημοτικό Αχαϊας 3 

115 
23 

692490
6 

32 
7 40ο Δημοτικό 

Μομφεράτου & 
Φαληρέως 2-4 

1147
5 

646576
9 

33 
7 166ο Δημοτικό Σούκα & Χορμοπούλου 20 

115 
22 

646183
0 

 

 

5. Δημιουργική απασχόληση (αθλητισμός και παιχνίδι) στα Πολιτιστικά Κέντρα του 
Δήμου Αθηναίων κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου και δημιουργία ανοιχτών 
camps στις διακοπές στα αθλητικά κέντρα του Δήμου για παιδιά σχολικής ηλικίας. 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης, καθώς και στους τομείς 
Εκπαίδευσης και Αθλητισμός και Υγεία. Οι χώροι υλοποίησης της παρούσας δράσης ήταν 
τα Πολιτιστικά, καθώς και τα Αθλητικά Κέντρα του Δήμου Αθηναίων που αναφέρονται 
στους επισυναπτόμενους πίνακες: 

 

Τα Πολιτιστικά Κέντρα του Δήμου Αθηναίων όπου υλοποιήθηκε η δράση κατά τις 
σχολικές περιόδους 

Α/Α 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ    
ΚΕΝΤΡΑ 

Δ. 
Κ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦ. 

1 ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 2η Φορμίωνος 12 210-7247490 

2 ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 3η Αθηνoδώρου  61 210-3422642 
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3 ΣΕΠΟΛΙΩΝ 4η Λαμπόβου  4 210-5130854 

4 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4η Κουρτίδου & Στ.Καλλάρη 210-8313496 

5 
ΓΚΡΑΒΑΣ 5η Ταϋγέτου   60 

210-2011151            
210-2235605 

6 ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 5η Αναβρυτής  5               210-2028270 

7 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 6η Ευελπίδων  18 210-8840520 

8 ΚΥΨΕΛΗΣ 6η Καλογερά  18 210-8821428 

9 Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 7η Λ. Αλεξάνδρας  152 210-6448844 

 

Τα Αθλητικά Κέντρα του Δήμου Αθηναίων όπου υλοποιήθηκε η δράση κατά τις 
περιόδους των διακοπών 

A/A 
 
 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

Δ/Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΜΕΤΣ 2η Μάρκου Μουσούρου 70 ΜΕΤΣ 

210 - 
7512400                                 
210 - 
7014500 

2 ΡΟΥΦ 3η Πειραιώς &  Εχελιδών 69 ΡΟΥΦ 
210 - 
3421260 

3 ΣΤΡΕΦΗ 1η 
Πουλχερίας 11, Λόφος 
Στρέφη 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
210 - 
8254444 

4 ΓΟΥΔΗ 7η 
Γ.Παπανδρέου & 
Κανελλοπούλου 

ΓΟΥΔΗ 
210 - 
7776769 

5 ΓΚΡΑΒΑ 5η Πασσώβ 10, Πατήσια 
ΑΝΩ 
ΠΑΤΗΣΙΑ 

210 - 
2028925 

  

6. Προγράμματα γνωριμίας παιδιών, εφήβων και νέων του Δήμου Αθηναίων με τους 
Ελληνικούς Δημοτικούς Χορούς, καθώς και τους κοινωνικούς χορούς στα 
Γυμναστήρια του Δήμου Αθηναίων. 

Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης, καθώς και στον τομέα 
Πολιτισμός. Οι χώροι υλοποίησης της παρούσας δράσεις ήταν Γυμναστήρια του Δήμου 
Αθηναίων κατάλογος των οποίων επισυνάπτεται: 

 

Τα Γυμναστήρια του Δήμου Αθηναίων όπου υλοποιήθηκε η δράση 

Α
/
Α 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΔΗ
Μ. 
ΚΟΙ
Ν. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ Α ΣΙΝΑ & ΜΕΡΛΙΕ ΝΕΑΠΟΛΗ 210-3605122 

2 ΜΙΤΣΙ Α ΒΕΪΚΟΥ 62 ΚΟΥΚΑΚΙ 210-9226898 
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3 ΠΡΕΚΑ Β 
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 176 
ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ 

210-7012579 

4 ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ Β ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 12 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 210-7222590 

5 ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Γ 
ΤΡΙΩΝ  ΙΕΡΑΡΧΩΝ 83 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

210-3451125 

6 ΣΕΠΟΛΙΩΝ Δ ΛΑΜΠΟΒΟΥ 4 ΣΕΠΟΛΙΑ 210-5143130 

7 Κ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ Δ ΚΑΛΛΑΡΗ & ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 210-8543552 

8 ΛΕΝΟΡΜΑΝ Δ 
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 75 
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 

210-5141341 

9 ΓΚΡΑΒΑΣ Ε ΤΑΥΓΕΤΟΥ 60 ΠΑΤΗΣΙΑ 210-2011437 

10 ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ 5 210-2284580 

11 ΣΧ.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 210-8843137 

12 ΚΥΨΕΛΗΣ ΣΤ ΚΑΛΟΓΕΡΑ 18 ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗΣ 210-8821403 

13 Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Ζ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 152 210-6444579 

14 ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ Ζ ΧΑΤΖΗ & ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ 210-6917022 

 

 

Επωφελούμενοι του εν λόγω υποέργου ως αποδέκτες των προβλεπόμενων ενεργειών ήταν 
κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων και κυρίως πληθυσμιακές ομάδες με αυξημένες ανάγκες, 
όπως παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, κ.λπ. Συγκεκριμένα, από τις δράσεις στους τομείς 
Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υγείας οι επωφελούμενοι (παιδιά, νέοι, ΑμεΑ 
και ηλικιωμένοι) υπολογίζονται σε 5.000.  

 

 

 

 

Ο αριθμός των ωφελουμένων που απασχολήθηκαν ανά ενέργεια, ειδικότητα  και σε 
σύνολο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

1. Προγράμματα φυσικών & κινητικών 
δραστηριοτήτων για ΑμεΑ στα Γυμναστήρια 
του Δήμου Αθηναίων 

Γυμναστές με ειδικότητα 
ειδική αγωγή (ΠΕ) 

12 

ΣΥΝΟΛΟ  12 

2. Πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού στα πάρκα 
του Δήμου Αθηναίων και Ειδικά Προγράμματα 
φυσικών & κινητικών δραστηριοτήτων για την 
τρίτη ηλικία στις Λέσχες Φιλίας του Δήμου 
Αθηναίων 

Γυμναστές (ΠΕ) 25 

ΣΥΝΟΛΟ  25 
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3. Προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης και 
ναυαγοσωστικής στα Κολυμβητήρια του 
Δήμου Αθηναίων για ΑμΕΑ 

Γυμναστές με δίπλωμα 
ναυαγοσωστικής (ΠΕ) 

6 

ΣΥΝΟΛΟ  6 

4. Προγράμματα στα προαύλια των 
σχολείων του Δήμου Αθηναίων, μύησης και 
εκμάθησης των ομαδικών αθλημάτων στα 
παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Γυμναστές με ειδικότητα 
ποδόσφαιρο (ΠΕ) 

8 

Γυμναστές με ειδικότητα 
καλαθοσφαίριση 

10 

Γυμναστές με ειδικότητα 
χειροσφαίριση (ΠΕ) - 

Γυμναστές με ειδικότητα 
πετοσφαίριση (Volley) 
(ΠΕ) 

2 

ΣΥΝΟΛΟ  20 

5. Δημιουργική απασχόληση (αθλητισμός 
και παιχνίδι) στα Πολιτιστικά Κέντρα του 
Δήμου Αθηναίων κατά τη διάρκεια της 
σχολικής περιόδου και δημιουργία ανοιχτών 
camps στις διακοπές στα αθλητικά κέντρα 
του Δήμου για παιδιά σχολικής ηλικίας 

Γυμναστές ειδικευμένοι 
σε αθλοπαιδιές ή 
προγράμματα μαζικού 
αθλητισμού (ΠΕ) 

21 

ΣΥΝΟΛΟ  21 

6. Προγράμματα γνωριμίας παιδιών, 
εφήβων και νέων του Δήμου Αθηναίων με 
τους Ελληνικούς Δημοτικούς Χορούς καθώς 
και τους κοινωνικούς χορούς στα 
Γυμναστήρια του Δήμου Αθηναίων 

Γυμναστές με ειδικότητα 
ελληνικών 
παραδοσιακών χορών 

10 

Χοροδιδάσκαλοι (ΠΕ ή 
ΔΕ) 

1 

ΣΥΝΟΛΟ  11 

ΣΥΝΟΛΟ  95 

 

Οι ωφελούμενοι της παρούσας Πράξης απασχολήθηκαν από τις 29/08/2012 έως και τις 

04/02/2013.  
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3.  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)»-Γενικό 

Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς” 

Το υποέργο είχε ως αντικείμενο τη δημιουργία 76 θέσεων απασχόλησης στην ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ», 

μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

σε σύμπραξη με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». Μετά την υποβολή και 

αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων δημιουργήθηκαν τελικά 70 

θέσεις εργασίας. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» αξιοποίησε το προσωπικό για δράσεις 

κοινωφελούς χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένα: 

 

1. Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας περιθαλπομένων του Νοσοκομείου 
προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά, ΑμΕΑ, 
μετανάστες κ.λπ.) 

 Ομάδα επείγουσας στήριξης νοσηλευομένων και εξωτερικών ασθενών 
προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
Η παρούσα δράση εντάσσεται στον τομέα παρέμβασης των υγειονομικών 
υπηρεσιών, καθώς και στον κοινωνικό τομέα. Ειδικότερα, αφορά στην παροχή 
υγειονομικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς 
ασθενείς του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», οι οποίοι προέρχονται από ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, άτομα χωρίς οικογενειακό περιβάλλον, αλλοδαποί κ.λπ.). 
Σκοπός της δράσης ήταν η δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας (νοσηλευτές, 
βοηθοί νοσηλευτών, παραϊατρικό προσωπικό κ.λπ.), η οποία θα λειτουργεί 
υποστηρικτικά σε ασθενείς που περιθάλπονται από το Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» 
και οι οποίοι λόγω συγκεκριμένων δημογραφικών, κοινωνικών και οικονομικών 
χαρακτηριστικών τους συχνά έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικών ειδών 
δυσκολίες κατά την περίθαλψη και νοσηλεία τους στο Νοσοκομείο. 
Ενδεικτικά, συχνά παρατηρείται ότι ένας μεγάλος αριθμός νοσηλευομένων και 
εξωτερικών ασθενών του Νοσοκομείου δεν έχουν την απαραίτητη συνοδεία και 
στήριξη από συγγενικό ή άλλο μέλος, αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατανόησης της 
ελληνικής γλώσσας, παρουσιάζουν δυσκολίες προσπέλασης των προβλεπόμενων 
υγειονομικών διαδικασιών κ.λπ.. Ιδιαίτερα, σχετικά με τους αλλοδαπούς, η 
προσέλευση των οποίων βαίνει συνεχώς αυξανόμενη στις υπηρεσίες υγείας, 
καθίσταται αναγκαία η απασχόληση νομίμων μεταναστών από διάφορες χώρες 
(Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ουρουγουάη, Νιγηρία), οι οποίοι πέραν του ρόλου του 
διερμηνέα, θα στηρίζουν τους προσερχόμενους νοσηλευόμενους αλλοδαπούς στη 
διεκπεραίωση διοικητικών και λοιπών νομιμοποιητικών διαδικασιών, καθώς επίσης 
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και στην επικοινωνία τους με τους οικείους τους, τις πρεσβείες, την εύρεση 
καταλύματος ανάρρωσης μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο και άλλες 
υπηρεσίες φροντίδας.  
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ατόμων που προσέρχονται για εξέταση 
σε καθημερινή βάση από το Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» (900 έως 1500 άτομα 
ανάλογα με την 16ωρη ή 24ωρη εφημερία, εκ των οποίων 200 έως 250 άτομα 
εισάγονται προς νοσηλεία) γίνεται αντιληπτό ότι η παροχή ενός τέτοιου 
υποστηρικτικού μηχανισμού θα συνέβαλε καταρχάς στην ουσιαστική μέριμνα των 
αναγκών των περιθαλπομένων και επιπλέον στην αποτελεσματικότερη και 
ποιοτικότερη λειτουργία των επιμέρους Μονάδων του Νοσοκομείου. 
Η διεπιστημονική ομάδα που δημιουργήθηκε εργαζόταν καθημερινά σε πρωινές ή 
απογευματινές βάρδιες, στεγαζόταν σε γραφεία στο ισόγειο του Ανατολικού κτιρίου 
του Νοσοκομείου και επιβλεπόταν από την Προϊσταμένη του ΤΕΠ και το έργο τους 
διευκολυνόταν από τους ιατρούς και το προσωπικό του Τμήματος Επειγόντων. 

 

 Προσωπικές υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης 
νοσηλευομένων και των οικογενειών τους 
Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης. Ειδικότερα, 
αφορά στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης νοσηλευομένων με σκοπό την επεξεργασία, διαχείριση και αποδοχή 
των συναισθημάτων που ανακύπτουν από τη διάγνωση μιας ασθένειας, την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ασθένειας, τη διατήρηση των ψυχικών τους 
δυνάμεων. Παράλληλα, προβλεπόταν η παροχή συμβουλευτικής και στήριξης και 
στα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος των νοσηλευομένων, καθώς συνήθως 
οι οικείοι του ασθενούς αναλαμβάνουν τη φροντίδα του ασθενούς, τόσο πρακτικά, 
όσο και ψυχολογικά, και κατά συνέπεια είναι σημαντικό όχι μόνο να γνωρίζουν τον 
τρόπο με τον οποίο θα συνδράμουν το μέγιστο στο νοσηλευόμενο, αλλά επίσης και 
οι ίδιοι έχουν την ανάγκη αποφόρτισης του προσωπικού άγχους και των λοιπών 
συναισθημάτων τους. Προβλεπόταν ειδική μέριμνα για την ψυχολογική στήριξη 
ατόμων που βιώνουν την απώλεια συγγενικού τους προσώπου. 
Η ομάδα παροχής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στεγάστηκε στα 
γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και επιβλεπόταν από την 
Προϊσταμένη και το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

 

2. Έργα περιβαλλοντικής φροντίδας (διαμόρφωση έργων πρασίνου, καθαρισμοί, 
συντηρήσεις κ.λπ.) 

 Καθαρισμός και αισθητική αποκατάσταση των προσόψεων των κτιρίων του 
Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» 
Η παρούσα δράση εντάσσεται στον τομέα παρέμβασης του φυσικού και του 
αστικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 
και αισθητικής αποκατάστασης των προσόψεων των κτιρίων του Νοσοκομείου «Γ. 
Γεννηματάς», με σκοπό την αντιμετώπιση των καθημερινών φθορών στις οποίες 
υπόκεινται όχι μόνο λόγω των καιρικών συνθηκών (αέρας, νερό, υγρασία, 
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υπέρυθρες ακτινοβολίες κ.λπ.), αλλά επίσης λόγω του επιβαρυμένου αστικού 
περιβάλλοντος (καυσαέρια, ατμοσφαιρικοί ρύποι κ.λπ.). Με την πάροδο των ετών, 
οι προαναφερθείσες συνθήκες συντελούν στην ανάπτυξη βλαβερών 
μικροοργανισμών και στην αλλοίωση των επιφανειών των προσόψεων (λέρωμα 
λόγω ατμοσφαιρικών ρύπων, δημιουργία κρούστας από χλωριούχο νάτριο, 
υγρασία, φθορά του χρώματος, δημιουργία ρωγμών). Η ανάγκη διαρκούς 
συντήρησης των δημόσιων κτιρίων και της αισθητικής αποκατάστασής τους είναι 
επιτακτική, καθώς καταρχάς προστατεύεται αποτελεσματικά το κτίριο στο σύνολό 
του και διατηρείται σε καλή κατάσταση, μειώνεται το κόστος των εκτάκτων 
επισκευών και συντηρήσεων και τέλος βελτιώνεται αισθητά η εικόνα που 
προσλαμβάνει το κοινό. Κυρίως, αναφερόμενοι σε φορείς παροχής ιατρικών και 
υγειονομικών υπηρεσιών, είναι σημαντική η μέριμνα και στον εν λόγω τομέα, 
καθώς τελικά εκτός από το αισθητικό αποτέλεσμα που σίγουρα δρα θετικά στην 
ψυχολογία των περιθαλπομένων του Νοσοκομείου, υπάρχει αδιαμφισβήτητο 
όφελος και για την υγεία τους, καθώς η εξυπηρέτησή τους θα γίνεται σε ένα υγιεινό 
περιβάλλον. 
Η ομάδα καθαρισμού και αισθητικής αποκατάστασης των προσόψεων των κτιρίων 
του Νοσοκομείου στεγάστηκε στο χώρο του Συνεργείου του Νοσοκομείου και 
επιβλεπόταν από τον Διευθυντή και το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

 Συντήρηση ραμπών και μικρά έργα προσβασιμότητας για ΑμεΑ στα κτίρια του 
Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» 
Η παρούσα δράση εντάσσεται στον τομέα παρέμβασης του αστικού περιβάλλοντος, 
καθώς και του κοινωνικού τομέα. Ειδικότερα, αφορά στην παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης των υπαρχουσών υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ και δημιουργία 
νέων, σύγχρονων υποδομών πρόσβασης (διάδρομοι, χειρολαβές, πλατφόρμες 
κ.λπ.), με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στους 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς». Η 
περίθαλψη ΑμεΑ στο Νοσοκομείο έχει αναδείξει την ανάγκη συνεχούς μέριμνας 
σχετικά με την προσβασιμότητα τους στα κτίρια και τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου 
και την πραγματοποίηση βελτιώσεων και νέων έργων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 
Νοσοκομείο διαθέτει σε όλα τα κτίρια ειδικούς διαδρόμους (ράμπες) για τη 
διευκόλυνση των ΑμεΑ, ειδικά WC σε όλους τους ορόφους και τέλος χώρους 
στάθμευσης ΑμεΑ. Οι ωφελούμενοι της δράσης ασχολήθηκαν με τη συντήρηση 
αυτών των υποδομών, την πραγματοποίηση προσθηκών σε αυτές (χειρολαβές, 
ειδικά πλακάκια για τυφλούς κ.λπ.) και τέλος υλοποιήθηκαν περισσότερες 
διευκολύνσεις για τα ΑμεΑ. 
Η ομάδα συντήρησης των έργων προσβασιμότητας για ΑμεΑ στεγάστηκε στο χώρο 
του Συνεργείου του Νοσοκομείου και επιβλεπόταν από τον Διευθυντή και το 
προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
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 Καθαρισμός και συντήρηση των κήπων του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματά» 
Η παρούσα δράση εντάσσεται στον τομέα παρέμβασης του φυσικού και του 
αστικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 
και συντήρησης των κήπων του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», με σκοπό την 
βελτίωση της αισθητικής τους και τη δημιουργία ενός προσεγμένου προαύλιου 
χώρου, το οποίο οι περιθαλπόμενοι, οι λοιποί επισκέπτες και οι εργαζόμενοι του 
Νοσοκομείου θα μπορούν να απολαύσουν. Υπάρχει πλήθος ερευνητικών 
ευρημάτων που συσχετίζουν την ύπαρξη κήπων σε νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες 
ιατρικής φροντίδας με τη μείωση του άγχους λόγω των δυσάρεστων καταστάσεων 
που αντιμετωπίζουν τα άτομα, τη θετική επίδραση στην εξέλιξη της πορείας των 
περιθαλπομένων και τέλος την αύξηση της ικανοποίησης των περιθαλπομένων για 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας γενικά. Με την επένδυση στην 
ανάπτυξη νέων και την αναβάθμιση των υπαρχουσών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν 
ως κεντρικό άξονα τον ίδιο τον ασθενή και στοχεύουν στη συνολική βελτίωση της 
εμπειρίας του από το σύστημα υγείας επιχειρείται η στροφή στην παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και τα έργα που αφορούν στη δημιουργία και τη 
συντήρηση κήπων στους χώρους των νοσοκομείων θεωρούνται ως ένα σημαντικό 
μέσο επίτευξης αυτού του εγχειρήματος. 
Η ομάδα καθαρισμού και συντήρησης των κήπων συνεργαζόταν με την 
Προϊσταμένη και το προσωπικό του Τμήματος Εποπτείας του Νοσοκομείου, το 
οποίο είχε και την ευθύνη επίβλεψης της ομάδας. 

 

3. Λοιπές κοινωνικές δράσεις 

 Πρόγραμμα φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών των εργαζομένων 
του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» 
Η παρούσα δράση εντάσσεται στον τομέα παρέμβασης στήριξης της εργασίας, 
καθώς και στον κοινωνικό τομέα. Ειδικότερα, στα πλαίσια των μέτρων συμφιλίωσης 
της εργασίας και της οικογενειακής ζωής, προβλεπόταν η παροχή υπηρεσιών 
φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας των 
εργαζομένων του Νοσοκομείου, με σκοπό την ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών 
προς τους εργαζομένους. Στόχος των υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης των 
παιδιών ήταν η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, πρωτοβουλίας, λεξιλογίου και 
κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσα από εκπαιδευτικές τεχνικές και δραστηριότητες, όπως 
αθλητισμός, ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, μουσική, χορός, περιπάτους, 
περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή αγωγή κ.λπ.. 
Η ομάδα φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης απασχολείτο στον 4ο παιδικό 
σταθμό του Δήμου Παπάγου, ο οποίος στεγαζόταν και λειτουργούσε σε χώρο του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» και επιβλεπόταν από τη 
Διευθύντρια και το προσωπικό του παιδικού σταθμού. 
 

 Οργάνωση και λειτουργία κέντρου εθελοντισμού στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» 
Η παρούσα δράση εντάσσεται στον κοινωνικό τομέα παρέμβασης. Ειδικότερα, 
αφορά στην οργάνωση και λειτουργία γραφείου εθελοντικής προσφοράς, με στόχο 
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την ανάπτυξη της εθελοντικής συνείδησης των εργαζομένων του Νοσοκομείου, των 
κατοίκων των περιοχών περιμετρικά του Νοσοκομείου και γενικότερα ατόμων που 
ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντικά στο χώρο της υγείας. Βασικός σκοπός 
ήταν η δημιουργία ενός πυρήνα εθελοντισμού, όπου απευθύνονταν για στήριξη 
νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί ασθενείς του Νοσοκομείου προερχόμενοι από 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θα μπορούν να συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης 
(ρούχα, φαρμακευτικά αναλώσιμα κ.λπ.) εργαζόμενοι, κάτοικοι της τοπικής 
κοινωνίας κ.ά. που θέλουν να προσφέρουν και τέλος θα διοργανώνονται 
εθελοντικές δράσεις στα πλαίσια του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς». Η οργάνωση 
και λειτουργία του παραπάνω κέντρου εθελοντισμού απέβλεπε στην ανάπτυξη ενός 
εθελοντικού κεφαλαίου για το Νοσοκομείο, το οποίο θα ήταν χρήσιμο να συνεχίσει 
τη λειτουργία του και μετά την ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος. 
Σημειώνεται ότι στο Νοσοκομείο δραστηριοποιείται ήδη στα πλαίσια της 
αιματολογικής κλινικής σύλλογος εθελοντών με την επωνυμία «Αρχέγονο Κύτταρο», 
με τον οποίο θα συνεργαστεί η ομάδα εθελοντών που θα δημιουργηθεί με σκοπό 
την ανάπτυξη δράσεων και σε άλλους τομείς δράσης. 
 

Ο αριθμός των ωφελουμένων που απασχολήθηκαν ανά ενέργεια, ειδικότητα  και σε 
σύνολο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩ

Ν 

 

1. Ομάδα επείγουσας στήριξης 
νοσηλευομένων και εξωτερικών 
ασθενών προερχόμενων από 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

Διερμηνείς - Βοηθοί αλλοδαπών (ΔΕ) 1 

Διοικητικοί υπάλληλοι (ΔΕ) 3 

Νοσηλευτές (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 13 

Χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων 
(ΤΕ) ή Ιατρικών εργαστηρίων (ΤΕ) 

7 

Φυσιοθεραπευτές (ΤΕ) 6 

Συνοδοί ΑμΕΑ (ΔΕ) 5 

ΣΥΝΟΛΟ  35 

2. Προσωπικές υπηρεσίες 
συμβουλευτικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης νοσηλευομένων και των 
οικογενειών τους  

Διοικητικοί υπάλληλοι (ΔΕ) 3 

Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ ή ΤΕ) 1 
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Νοσηλευτές (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 7 

Ψυχολόγοι (ΠΕ) 2 

ΣΥΝΟΛΟ  13 

3. Καθαρισμός και αισθητική 
αποκατάσταση των προσόψεων των 
κτιρίων του Νοσοκομείου «Γ. 
Γεννηματάς» 

Ελαιοχρωματιστές (ΔΕ) - 

Εργάτες γενικών καθηκόντων (ΥΕ) 5 

ΣΥΝΟΛΟ  5 

4. Συντήρηση ραμπών και μικρά έργα 
προσβασιμότητας για ΑμΕΑ στα κτίρια 
του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» 

Εργάτες γενικών καθηκόντων (ΥΕ) 2 

Οικοδόμοι (ΔΕ) - 

Ξυλουργοί (ΔΕ) 1 

ΣΥΝΟΛΟ  3 

5. Καθαρισμός και συντήρηση των 
κήπων του Νοσοκομείου «Γ. 
Γεννηματάς» 

Γεωπόνοι (ΤΕ ή ΔΕ) 

1 

Εργάτες γενικών καθηκόντων (ΥΕ) 

3 

Κηπουροί (ΔΕ) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ  4 

6. Πρόγραμμα φύλαξης και 
δημιουργικής απασχόλησης των 
παιδιών των εργαζομένων του 
Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» 

Βοηθητικό προσωπικό (ΥΕ)  4 

Βοηθοί βρεφονηπιοκόμων (ΔΕ) 1 

Βρεφονηπιοκόμοι (ΤΕ) 1 

ΣΥΝΟΛΟ  6 

7. Οργάνωση και λειτουργία κέντρου 
εθελοντισμού στο Νοσοκομείο «Γ. 
Γεννηματάς» 

Διοικητικοί υπάλληλοι (ΔΕ) 3 

Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ ή ΤΕ) 1 

ΣΥΝΟΛΟ  4 

ΣΥΝΟΛΟ  70 

Οι ωφελούμενοι της παρούσας Πράξης απασχολήθηκαν από τις 29/08/2012 έως και τις 

04/02/2013.   
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4. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» -

Περιφέρεια Αττικής  

Το υποέργο είχε ως αντικείμενο τη δημιουργία 267 θέσεων απασχόλησης στην ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ», 

μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

σε σύμπραξη με τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τα Νοσοκομεία τα 

οποία φαίνοτναι στον ακόλουθο πίνακα και υπάγονται στον κεντρικό τομέα της 

Περιφέρειας Αττικής (Δήμοι Αθηναίων, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, 

Καισαριανής, Βύρωνος, Ηλιούπολης, Δάφνης- Υμηττού).  

α.α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.  Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» 

2.  Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα» 

3.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» 

4.  Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» 

 

Μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων 

δημιουργήθηκαν τελικά 249 θέσεις εργασίας. 

Η Περιφέρεια Αττικής αξιοποίησε το προσωπικό για δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στα 

Νοσοκομεία της δικαιοδοσίας της και συγκεκριμένα: 

Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας περιθαλπομένων των Νοσοκομείων της Περιφέρειας 
Αττικής προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά, ΑμΕΑ, 
μετανάστες κ.λπ.) 

 

 Ομάδα επείγουσας στήριξης νοσηλευομένων και εξωτερικών ασθενών 
προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
Παροχή υγειονομικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε νοσηλευόμενους και 
εξωτερικούς ασθενείς των παραπάνω Νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής, οι 
οποίοι προέρχονταν από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, άτομα χωρίς 
οικογενειακό περιβάλλον, αλλοδαποί κ.λπ.). Σκοπός της δράσης ήταν η δημιουργία 
μιας διεπιστημονικής ομάδας (ιατροί, νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, 
παραϊατρικό προσωπικό κ.λπ.), η οποία θα λειτουργούσε υποστηρικτικά σε 
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ασθενείς που περιθάλπονται από τα παραπάνω Νοσοκομεία της Περιφέρειας 
Αττικής και οι οποίοι λόγω συγκεκριμένων δημογραφικών, κοινωνικών και 
οικονομικών χαρακτηριστικών τους συχνά έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικών 
ειδών δυσκολίες κατά την περίθαλψη και νοσηλεία τους στο Νοσοκομείο. 
Ενδεικτικά, συχνά παρατηρείται ότι ένας μεγάλος αριθμός νοσηλευομένων και 
εξωτερικών ασθενών των Νοσοκομείων δεν έχουν την απαραίτητη συνοδεία και 
στήριξη από συγγενικό ή άλλο μέλος, αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατανόησης της 
ελληνικής γλώσσας, παρουσιάζουν δυσκολίες προσπέλασης των προβλεπόμενων 
υγειονομικών διαδικασιών κ.λπ.. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
ατόμων που εξυπηρετούνται σε καθημερινή βάση από τα Νοσοκομεία της 
Περιφέρειας Αττικής γίνεται αντιληπτό ότι η παροχή ενός τέτοιου υποστηρικτικού 
μηχανισμού θα συνέβαλε καταρχάς στην ουσιαστική μέριμνα των αναγκών των 
περιθαλπομένων και επιπλέον  στην αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη 
λειτουργία των επιμέρους Μονάδων και Τμημάτων των Νοσοκομείων. 
 

 Προσωπικές υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης 
νοσηλευομένων και των οικογενειών τους 
Παροχή προσωπικών υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης 
νοσηλευομένων με σκοπό την επεξεργασία, διαχείριση και αποδοχή των 
συναισθημάτων που ανακύπτουν από τη διάγνωση μιας ασθένειας, την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ασθένειας, τη διατήρηση των ψυχικών τους 
δυνάμεων. Παράλληλα, προβλεπόταν η παροχή συμβουλευτικής και στήριξης και 
στα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος των νοσηλευομένων, καθώς συνήθως 
οι οικείοι του ασθενούς αναλαμβάνουν τη φροντίδα του ασθενούς τόσο πρακτικά 
όσο και ψυχολογικά και κατά συνέπεια είναι σημαντικό όχι μόνο να γνωρίζουν τον 
τρόπο με τον οποίο θα συνδράμουν το μέγιστο στο νοσηλευόμενο, αλλά επίσης και 
οι ίδιοι έχουν την ανάγκη αποφόρτισης του προσωπικού άγχους και των λοιπών 
συναισθημάτων τους. Τέλος, προβλεπόταν ειδική μέριμνα για την ψυχολογική 
στήριξη ατόμων που βιώνουν την απώλεια συγγενικού τους προσώπου. 

Ο αριθμός των ωφελουμένων που απασχολήθηκαν ανά ενέργεια, ειδικότητα  και σε 
σύνολο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

1. Ομάδα επείγουσας 
στήριξης νοσηλευομένων 
και εξωτερικών ασθενών 
προερχόμενων από 
ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες 

Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ) 8 

Διοικητικοί Υπάλληλοι (ΔΕ)  8 

Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ) 18 

Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ ή ΤΕ) 10 

Νοσηλευτές (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 74 
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Οι ωφελούμενοι της παρούσας Πράξης απασχολήθηκαν από τις 29/08/2012 έως και τις 

04/02/2013.  

 

  

Τραυματιοφορείς (ΥΕ) 4 

Φυσιοθεραπευτές (ΤΕ) 12 

Χειριστές Ακτινολογικών 
Μηχανημάτων (ΤΕ) ή Ιατρικών 

Εργαστηρίων (ΤΕ) 

13 

Ψυχολόγοι (ΠΕ) 20 

ΣΥΝΟΛΟ  167 

2. Προσωπικές υπηρεσίες 
συμβουλευτικής και 
ψυχολογικής υποστήριξης 
νοσηλευομένων και των 
οικογενειών τους 

Βοηθητικό προσωπικό (ΥΕ) 7 

Διοικητικοί υπάλληλοι (ΔΕ) 6 

Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ) 10 

Κοινωνικοί Λειτουργοί )ΠΕ ή ΤΕ) 10 

Νοσηλευτές (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 24 

Τραυματιοφορείς (ΥΕ) - 

Ψυχολόγοι (ΠΕ) 25 

ΣΥΝΟΛΟ  82 

ΣΥΝΟΛΟ  249 
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Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων 

 

Ανακοίνωση υπ’ αρίθμ. ΚΟΧ 57.903/1/2012 

Το κείμενο της Ανακοίνωσης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

 

Τρόπος επιλογής ωφελουμένων 

Για τον τρόπο επιλογής των ωφελουμένων ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες 
σύμφωνα με: 

 Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 37, αριθμ. πρωτ. 1.7634/οικ.6.1395/01-06-2011 
(ΑΔΑ: 4Α3ΠΛ-Μ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων  στην πράξη «Δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα, στην περιφέρεια Αττικής», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. 

 Την με αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) ΚΥΑ «Σύστημα 
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής 
της πράξης: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 
2007-2013». 

 Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/ 27/10/2011) σχετικά με την 
αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ για την άσκηση εποπτείας και τον έλεγχο των διαδικασιών 
επιλογής των ωφελουμένων από τους Δικαιούχους που προσλαμβάνονται σε 
εκτέλεση της Πράξης Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Αττικής. 

 Τις προβλεπόμενες διαδικασίες προκήρυξης θέσεων και επιλογής προσωπικού για 
θέσεις που η πλήρωση τους εποπτεύεται από τον ΑΣΕΠ. 

 
Μετά την έγκριση της Ανακοίνωσης Πρόσληψης ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες 
ενέργειες δημοσιοποίησης της Ανακοίνωσης Πρόσληψης, για τις οποίες συντάχθηκε και 
σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο απεστάλη αυθημερόν στον ΑΣΕΠ με email. 
Ακολούθησε η παραλαβή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους 
υποψηφίους. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων και συνημμένων 
δικαιολογητικών. 
Στην συνέχεια η ΑμΚΕ «ΑΘΗΝΑ» ακολούθησε τις εξής διαδικασίες: 

 επιβεβαίωσε ότι τα επιμέρους στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στις αιτήσεις των 
υποψηφίων τεκμηριώνονται από τα δικαιολογητικά, 

 έλεγξε εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που 
προβλέπονται, 
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 καταχώρησε στη βάση δεδομένων τα απαραίτητα στοιχεία για τη μοριοδότηση των 
κριτηρίων για κάθε υποψήφιο, 

 εξέδωσε πίνακα αποκλειομένων, 

 συνέταξε πίνακα μοριοδότησης-κατάταξης των υποψηφίων, 

 ανήρτησε στα γραφεία στα γραφεία της τους σχετικούς πίνακες (πίνακας κατάταξης, 
πίνακας αποκλειομένων, πίνακας προσληπτέων κλπ), 

 επιμελήθηκε την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, 

 απέστειλε όλους τους πίνακες στην ΕΥΔ ΑΠΑΝΑΔ και τον ΑΣΕΠ. 

 

Ειδικότερα, η βαθμολόγηση των ωφελουμένων έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια 
μοριοδότησης της σχετικής πρόσκλησης και συγκεκριμένα: 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Κατάσταση ανέργου 

Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών) 20 

Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία 25 

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα 
ανεργίας  

15 

Αγρότης (ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή 
δεν δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό 
εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 
2010) 

10 

2. Οικογενειακή 
κατάσταση 

Μονογονεϊκή οικογένεια 15 

Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8 

Με προστατευόμενα μέλη 

5 
(για κάθε 

προστατευόμενο 
μέλος) 

3. Οικογενειακό εισόδημα 

από 0,00 € έως και 6.900,00 € 15 

από 6.900,01 € έως και 12.000,00 € 10 

από 12.000,01 € έως και 16.000,00 € 8 
από 16.000,01 € έως και 22.000,00 € 6 

από 22.000,01 € και άνω 0 

4. Κατάσταση υγείας  
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50% 6 

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8 

5. Εντοπιότητα 
Μόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού 
στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα.  

10 
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Αποτελέσματα ενστάσεων 

Μετά την ολοκλήρωση από το ΑΣΕΠ του ελέγχου των ενστάσεων των υποψηφίων 

Ανακοίνωσης υπ’ αρίθμ. ΚΟΧ 57.903/1/2012 της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας «ΑΘΗΝΑ» για την Πράξη με τίτλο 

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» σύμφωνα με την 

υπ’ αρίθμ. 169/05-10-2012 απόφαση του ΑΣΕΠ (Αρ. Πρωτ. 18730/08-10-2012) 

γνωστοποιήθηκε στο φορέα μας ότι σε σύνολο σαράντα (40) ενστάσεων, έγιναν δεκτές 

τέσσερις (4), κρίθηκαν απαράδεκτες τέσσερις (4) και απορρίφθηκαν ως αβάσιμες τριάντα 

δύο (32) ενστάσεις. Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι των οποίων οι ενστάσεις έγιναν δεκτές 

τελικά δεν αποδέχτηκαν τις θέσεις για τις οποίες είχαν επιλεγεί. 
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Παρουσίαση δημογραφικών χαρακτηριστικών προσληπτέων 

 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων που προσλήφθηκαν για την Πράξη «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 
Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» συνοπτικά είναι τα ακόλουθα ανά υποέργο: 
 

1. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» Δήμος 

Ζωγράφου 

 ΦΥΛΟ: Εκ των 115 προσληπτέων οι 35 ήταν άνδρες και οι 80 ήταν γυναίκες. 

 
 ΗΛΙΚΙΑ: Η πλειονότητα των προσληπτέων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 18 έως 

30 ετών (62,16%). 
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 ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Η πλειονότητα των προσληπτέων που απασχολήθηκαν στην Πράξη 
είχαν Ελληνική υπηκοότητα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 114 

 ΜΟΛΔΑΒΙΚΗ 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 115 

 

 ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Εκ των προσληπτέων 102 ήταν κάτοικοι της Περιφερειακής 

Ενότητας που υλοποιήθηκε η Πράξη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΜΟΝΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΡ. 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 NAI 102 

 ΟΧΙ 13 
 ΣΥΝΟΛΟ 115 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η πλειονότητα των προσληπτέων της Πράξης έχει 

ολοκληρώσει την ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (38,26%) και ακολούθως η επόμενη 

κατηγορία που συγκεντρώνει το 32,17% των προσληπτέων είναι αυτή της 

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 
 

 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

Σχετικά με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των προσληπτέων της Πράξης αναφέρουμε τα 
εξής: 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: Η πλειονότητα των προσληπτέων ανήκει στην κατηγορία 

των ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ (έως 30 ετών). 

 

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: Εκ των προσληπτέων 108 άτομα δεν λάμβαναν επίδομα 

ανεργίας πριν από την έναρξη της απασχόλησης τους στην Πράξη, σε αντίθεση με 7 

που λάμβαναν. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥΣ 

ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 OXI 108 

 ΝΑΙ 7 
 ΣΥΝΟΛΟ 115 

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ: Τέσσερα άτομα εκ των προσληπτέων είχαν ποσοστό αναπηρίας 

>50%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 >50% 4 

 0% 111 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 115 

 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μικρότερη βαθμολογία που έλαβε προσληπτέος της 

Πράξης, στο σύνολο των κοινωνικών κριτηρίων που βαθμολογήθηκαν με βάση το 

πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος, ήταν 15 και η μεγαλύτερη 65. 

 
 
 

  



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

2. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» - Δήμος 

Αθηναίων  

 ΦΥΛΟ: Εκ των 95 προσληπτέων οι 38 ήταν άνδρες και οι 57 ήταν γυναίκες. 
 

 
 

 ΗΛΙΚΙΑ: Η πλειονότητα των προσληπτέων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 31 έως 
45 ετών (57,74%). 

 

 
 

 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

 

 ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Η πλειονότητα των προσληπτέων που απασχολήθηκαν στην Πράξη 
είχαν Ελληνική υπηκοότητα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 94 

 ΑΛΛΗ 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 95 

 

 ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Εκ των προσληπτέων 95 ήταν κάτοικοι της Περιφερειακής 

Ενότητας που υλοποιήθηκε η Πράξη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΜΟΝΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΡ. 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 NAI 66 

 ΟΧΙ 25 

 Missing values 4 

 ΣΥΝΟΛΟ 95 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η πλειονότητα των προσληπτέων της Πράξης έχει 

ολοκληρώσει την ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (96,84%). 
 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

 

 
Σχετικά με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των προσληπτέων της Πράξης αναφέρουμε τα 
εξής: 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: Η πλειονότητα των προσληπτέων ανήκει στην κατηγορία 

των ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (έως 12 μήνες). 
 

 
 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: Εκ των προσληπτέων 83 άτομα δεν λάμβαναν επίδομα 

ανεργίας πριν από την έναρξη της απασχόλησης τους στην Πράξη, σε αντίθεση με 1 

που λάμβαναν. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥΣ 

ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 OXI 83 

 ΝΑΙ 1 

 Missing values 11 

 ΣΥΝΟΛΟ 85 

 
  



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ: Κανείς εκ των προσληπτέων δεν είχε ποσοστό αναπηρίας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 0% 95 
 ΣΥΝΟΛΟ 95 

 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μικρότερη βαθμολογία που έλαβε προσληπτέος της 

Πράξης, στο σύνολο των κοινωνικών κριτηρίων που βαθμολογήθηκαν με βάση το 

πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος, ήταν 0 και η μεγαλύτερη 50. 
 

 
 

 
 

 
  



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

3. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)»-Γενικό 

Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς” 

 ΦΥΛΟ: Εκ των 70 προσληπτέων οι 17 ήταν άνδρες και οι 53 ήταν γυναίκες. 
 

 
 

 ΗΛΙΚΙΑ: Η πλειονότητα των προσληπτέων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 18 έως 
30 ετών (67,16%). 

 

 
 

 
 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

 ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Η πλειονότητα των προσληπτέων που απασχολήθηκαν στην Πράξη 
είχαν Ελληνική υπηκοότητα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 69 

 ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 70 

 

 ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Εκ των προσληπτέων ήταν κάτοικοι της Περιφερειακής 

Ενότητας που υλοποιήθηκε η Πράξη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΜΟΝΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΡ. 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 NAI 50 

 ΟΧΙ 17 

 Missing values 3 
 ΣΥΝΟΛΟ 70 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η πλειονότητα των προσληπτέων της Πράξης έχει 

ολοκληρώσει την ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (48,57%). 
 

 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

Σχετικά με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των προσληπτέων της Πράξης αναφέρουμε τα 
εξής: 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: Η πλειονότητα των προσληπτέων ανήκει στην κατηγορία 

των ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ (έως 30 ετών). 

 
 

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: Εκ των προσληπτέων 79 άτομα δεν λάμβαναν επίδομα 

ανεργίας πριν από την έναρξη της απασχόλησης τους στην Πράξη, σε αντίθεση με 6 

που λάμβαναν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥΣ 

ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 OXI 65 

 ΝΑΙ 4 

 Missing values 1 
 ΣΥΝΟΛΟ 70 

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ: Εφτά άτομα εκ των προσληπτέων είχαν ποσοστό αναπηρίας 

>50%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 30-50% 1 

 >50% 1 
 0% 68 

 ΣΥΝΟΛΟ 70 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μικρότερη βαθμολογία που έλαβε προσληπτέος της 

Πράξης, στο σύνολο των κοινωνικών κριτηρίων που βαθμολογήθηκαν με βάση το 

πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος, ήταν 25 και η μεγαλύτερη 68. 

 

 
 

 
 

 
 

  



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

4. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» -

Περιφέρεια Αττικής  

 ΦΥΛΟ: Εκ των 249 προσληπτέων οι 25 ήταν άνδρες και οι 224 ήταν γυναίκες. 
 

 
 

 ΗΛΙΚΙΑ: Η πλειονότητα των προσληπτέων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 18 έως 
30 ετών (57,14%). 

 

 
 

 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

 

 ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Η πλειονότητα των προσληπτέων που απασχολήθηκαν στην Πράξη 
είχαν Ελληνική υπηκοότητα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 245 

 ΑΛΒΑΝΙΚΗ 3 

 Missing values 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 249 

 

 ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Εκ των προσληπτέων 82 ήταν κάτοικοι της Περιφερειακής 

Ενότητας που υλοποιήθηκε η Πράξη. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΜΟΝΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΡ. 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 NAI 160 

 ΟΧΙ 86 

 Missing values 3 

 ΣΥΝΟΛΟ 85 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η πλειονότητα των προσληπτέων της Πράξης έχει 

ολοκληρώσει την ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (57,83%). 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

 
Σχετικά με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των προσληπτέων της Πράξης αναφέρουμε τα 
εξής: 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: Η πλειονότητα των προσληπτέων ανήκει στην κατηγορία 

των ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ (έως 30 ετών). 
 

 
 

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: Εκ των προσληπτέων 230 άτομα δεν λάμβαναν επίδομα 

ανεργίας πριν από την έναρξη της απασχόλησης τους στην Πράξη. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥΣ 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 OXI 230 

 ΝΑΙ 2 

 Missing values 17 

 ΣΥΝΟΛΟ 249 

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ: Η πλειονότητα των προσληπτέων δεν είχε κάποιο ποσοστό 

αναπηρίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 30-50% 1 

 >50% 3 
 0% 245 

 ΣΥΝΟΛΟ 249 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μικρότερη βαθμολογία που έλαβε προσληπτέος της 

Πράξης, στο σύνολο των κοινωνικών κριτηρίων που βαθμολογήθηκαν με βάση το 

πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος, ήταν 0 και η μεγαλύτερη 63. 

 

 
 



 

Πρόοδος φυσικού αντικειμένου 

  
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

  

 

  
8ος/201
2 9ος/2012 10ος/2012 11ος/2012 12ος/2012 1ος/2013 2ος/2013 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 
Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα, 
στην Περιφέρεια Αττικής 
(Κεντρικός Τομέας)» Δήμος 
Ζωγράφου 342 2785 2632 2663 2615 2305 75 13417 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 
Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα, 
στην Περιφέρεια Αττικής 
(Κεντρικός Τομέας)» - 
Δήμος Αθηναίων 277 2326 2346 2347 2325 2049 75 11745 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 
Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα, 
στην Περιφέρεια Αττικής 
(Κεντρικός Τομέας)»-Γενικό 
Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. 
Γεννηματάς” 207 1736 1733 1725 1713 1521 75 8710 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 
Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα, 
στην Περιφέρεια Αττικής 
(Κεντρικός Τομέας)» -
Περιφέρεια Αττικής 735 6176 6052 5984 5969 5237 300 30453 

ΣΥΝΟΛΟ 1561 13023 12763 12719 12622 11112 525  

  



 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Πράξης 

Εκταμιεύσεις Πράξης 

 

 

 

  

Ά ΔΟΣΗ 

• Εκταμιευθέν ποσό:784,884.41€ 

• Ημ/νια εκταμίευσης:26/10/2012 

΄Β ΔΟΣΗ 

• Εκταμιευθέν ποσό:744,855.51€ 

• Ημ/νια εκταμίευσης:20/12/2012 

΄Γ ΔΟΣΗ 

• Υπόλοιπο προς εκκαθάριση:112,176.10€ 

• Εκκρεμεί 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

Προϋπολογισμός Πράξης & υποέργων 

 

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» Δήμος 

Ζωγράφου 

Προϋπολογισμός υποέργου και ανάλυση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες (βάσει του 

αρχικώς εγκεκριμένου αριθμού προσληπτέων, 120 άτομα) 

 

Κατανομή άμεσων δαπανών 

ΜΗΝΑΣ 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 8,550.00 69,625.00 65,755.00 66,500.01 65,375.00 57,572.51 75.00 333,452.52 

 

Κατανομή πραγματοποιηθέντων έμμεσων δαπανών 

 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΟΥ 5,204.44 6,306.72 
ΠΡΟΒΟΛΗ 2,349.10 2,168.36 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 587.28 - 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 293.64 - 

ΕΝΤΥΠΑ 685.16 644.54 
ΣΥΝΟΛΟ 9,119.62 9,119.62 

 

 

Π/Υ  ΠΟΣΟ 

ΑΜΕΣΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ 375.000,00 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9.119,61 

ΣΥΝΟΛΟ 384.119,61 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

2.  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» - Δήμος 

Αθηναίων 

Προϋπολογισμός υποέργου και ανάλυση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες (βάσει του 

αρχικώς εγκεκριμένου αριθμού προσληπτέων, 150 άτομα) 

 

Κατανομή άμεσων δαπανών 

ΜΗΝΑΣ 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 6,925.00 58,150.00 58,650.00 58,675.00 58,125.00 51,225.00 75.00 291,825.00 

 

Κατανομή πραγματοποιηθέντων έμμεσων δαπανών 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΟΥ 6,505.56 7,883.40 

ΠΡΟΒΟΛΗ 2,936.39 2,710.45 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 734.09 - 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 367.05 - 

ΕΝΤΥΠΑ 856.44 805.68 

ΣΥΝΟΛΟ 11,399.53 11,399.53 
 

 

  

Π/Υ  ΠΟΣΟ 

ΑΜΕΣΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ 468.750,00 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 11.399,51 

ΣΥΝΟΛΟ 480.149,51 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

3. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)»-Γενικό 

Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς” 

 

Προϋπολογισμός υποέργου και ανάλυση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες (βάσει του 

αρχικώς εγκεκριμένου αριθμού προσληπτέων, 76 άτομα) 

 

Κατανομή άμεσων δαπανών 

ΜΗΝΑΣ 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 ΣΥΝΟΛΟ 
 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 5,175.00 43,400.00 43,325.00 43,125.00 42,825.00 38,025.00 75.00 215,950.00 

 

Κατανομή πραγματοποιηθέντων έμμεσων δαπανών 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΟΥ 3,296.14 3,994.24 

ΠΡΟΒΟΛΗ 1,487.76 1,373.28 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 371.94 - 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 185.97 - 

ΕΝΤΥΠΑ 433.93 408.21 

ΣΥΝΟΛΟ 5,775.74 5,775.73 

 

 

  

Π/Υ  ΠΟΣΟ 

ΑΜΕΣΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ 237.500,00 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.775,74 

ΣΥΝΟΛΟ 243.275,74 



«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" «Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

 

4. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» -

Περιφέρεια Αττικής 

Προϋπολογισμός υποέργου και ανάλυση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες (βάσει του 

αρχικώς εγκεκριμένου αριθμού προσληπτέων, 267 άτομα) 

Π/Υ  ΠΟΣΟ 

ΑΜΕΣΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 834.375,00 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 20.291,13 

ΣΥΝΟΛΟ 854.666,13 

 

Κατανομή άμεσων δαπανών 

ΜΗΝΑΣ 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 18,375.00 154,400.00 151,288.75 149,600.00 149,213.75 130,925.00 300.00 754,102.50 

 

Κατανομή πραγματοποιηθέντων έμμεσων δαπανών 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΟΥ 11,579.88 14,032.50 

ΠΡΟΒΟΛΗ 5,226.75 4,824.54 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1,306.69 - 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 653.34 - 

ΕΝΤΥΠΑ 1,524.47 1,434.08 

ΣΥΝΟΛΟ 20,291.13 20,291.12 
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Ανάλυση συνεισφοράς της Πράξης 

 

Η Πράξη με τίτλο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» 

αποτελείτο από 4 υποέργα, τα οποία αφορούσαν τη δημιουργία 613 θέσεων απασχόλησης 

στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας 

«ΑΘΗΝΑ», μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα.  Μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων 

ωφελουμένων δημιουργήθηκαν τελικά 529 θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, η ΑμΚΕ «Αθηνά» 

συνέπραξε με Δήμο Ζωγράφου, τον Οργανισμό Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου 

Αθηναίων, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματά» και την Περιφέρεια Αττικής 

προκειμένου να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.  

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος στην απασχόληση ήταν 

ιδιαιτέρως θετικά, καθώς δημιουργήθηκαν 529 θέσεις απασχόλησης για άνεργους, 

διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων μόρφωσης (ανειδίκευτοι εργάτες, κηπουροί, 

υδραυλικοί, τεχνίτες, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές 

κ.λπ.). Μέσω των προτεινόμενων δράσεων που υλοποίησαν οι συμπράττοντες φορείς 

(Δήμος Ζωγράφου, Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Αθηναίων,  Γενικό 

Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματά», Περιφέρεια Αττικής), ενισχύθηκε η κοινωνική εργασία 

και η απασχόληση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. 

Τα αποτελέσματα στην ισότητα και τη μη διάκριση από την υλοποίηση του προγράμματος 

ήταν θετικά, καθώς δημιουργήθηκαν θέσεις απασχόλησης για ανέργους, ανεξαρτήτως 

φύλου, κοινωνικής κατάστασης, επιπέδου μόρφωσης και υγείας, με έμφαση και 

προτεραιότητα στην αποκατάσταση νέων ανέργων, γυναικών και ατόμων από ειδικές 

κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά 

εργασίας, και που, όπως προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής, παρουσιάζουν και τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Οι θετικές επιπτώσεις στην 

ισότητα και τη μη διάκριση προέκυψαν και έμμεσα από τα έργα κοινωφελούς χαρακτήρα 

που θα υλοποιήσουν οι ωφελούμενοι και θα έχουν ως αποδέκτες ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού, όπως παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, οικογένειες χαμηλού 

εισοδήματος που δεν μπορούν να διαθέσουν πόρους για την απασχόληση ή την ασφάλεια 

των παιδιών τους, ανθρώπους που ζουν μόνοι ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.     

Οι επιπτώσεις στην προσβασιμότητα ήταν θετικές, καθώς επιλέχθηκαν ως ωφελούμενοι 

άτομα από ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως ΑμΕΑ, ενώ επίσης οι έμμεσες επιπτώσεις ήταν 

ιδιαίτερα θετικές, καθώς υλοποιήθηκαν έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας ΑμΕΑ σε 

υπηρεσίες, δρόμους, πλατείες κ.λπ., ώστε να απολαμβάνουν και αυτοί οι άνθρωποι τις 

παροχές που είναι ευνόητες για όλους τους υπόλοιπους. Επιπλέον, με τις δράσεις 
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καθαρισμού και ανάδειξης περιοχών όπως ρέματα, άλση κ.λπ. ή/και τη φύλαξη χώρων, 

όπως παιδικές χαρές και σχολεία, βελτιώθηκε η προσβασιμότητα των δημοτών, των 

χρηστών και των επισκεπτών στις περιοχές αυτές, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν ήταν εύκολα 

προσβάσιμες και σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν και μη ασφαλείς. 

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την υλοποίηση της πράξης ήταν έμμεσες και ιδιαιτέρως 

θετικές, καθώς στις δράσεις στις οποίες απασχολήθηκαν οι ωφελούμενοι 

συμπεριλαμβάνονταν καθαρισμοί περιοχών υψηλού περιβαλλοντικού κάλλους, ρεμάτων, 

πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, διαμόρφωση και φροντίδα έργων πρασίνου, φύλαξη 

περιοχών, καθαρισμός και ανάδειξη κτιρίων δημόσιας χρήσης, καθαρισμός και αποψίλωση 

δημόσιων χώρων (πάρκων, παιδικών χαρών κ.λπ.), φυτεύσεις δέντρων και φυτών σε 

γειτονιές του Δήμου, αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους 

κ.λπ.. 

 

Ποσοτικά, τα αποτελέσματα με βάση τις τελικές προσλήψεις μετά την υποβολή και 

αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

διαμορφώνονται ως εξής: 

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 529 

2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ (ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ): 220,42 

3. ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ): 529 
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Παράρτημα 

 

 Απόφαση ένταξης 

 Απόφαση υλοποίησης 

 Ανακοίνωση 

 Έντυπα υποβολής αιτήσεων 

 Κατάλογος προσληπτέων ανά δράση, με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης και την 

αμοιβή τους 

 Έντυπο Προγράμματος 

 

 

 

 


