
 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" Δημιουργία 

Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 
στην Περιφέρεια Αττικής (Πειραιάς)» 

MIS: 374126 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” Δημιουργία Θέσεων 

Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 
Περιφέρεια Αττικής (Πειραιάς)» 

 

 

 

Περιεχόμενα 

Εισαγωγικό σημείωμα .......................................................................................................................... 3 

Παρουσίαση Πράξης και υποέργων ..................................................................................................... 4 

Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων .................................................................................................... 7 

Ανακοίνωση υπ’ αρίθμ. ΚΟΧ 57.905/1/2012 .................................................................................... 7 

Τρόπος επιλογής ωφελουμένων....................................................................................................... 7 

Αποτελέσματα ενστάσεων ................................................................................................................ 9 

Παρουσίαση δημογραφικών χαρακτηριστικών προσληπτέων ........................................................... 10 

Πρόοδος φυσικού αντικειμένου ......................................................................................................... 14 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Πράξης .................................................................................................. 16 

Εκταμιεύσεις Πράξης ...................................................................................................................... 16 

Προϋπολογισμός Πράξης & υποέργων ........................................................................................... 17 

Ανάλυση συνεισφοράς της Πράξης .................................................................................................... 18 

Παράρτημα ......................................................................................................................................... 20 

 

  



ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” Δημιουργία Θέσεων 

Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 
Περιφέρεια Αττικής (Πειραιάς)» 

 

 

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. 2.12070/οικ.6.2832/14-05-2012 

Απόφαση Ένταξης του έργου «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Πειραιάς)» στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», την με αριθμ. πρωτ. 2.8427/6.2015/28-08-2012 

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 

(Πειραιάς)».  
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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 (Πειραιάς)» 

αποτελείτο από 1 υποέργο, το οποίο αφορούσε τη δημιουργία 60 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 δημιουργούνται τελικά 58 θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, η ΑμΚΕ «Αθηνά» 

συνέπραξε με την Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν 

προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Νοσοκομεία, τα οποία υπάγονται στον τομέα 

Πειραιά και νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Δήμοι Πειραιά, Κορυδαλλού, Νίκαιας Αγίου 

Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου, Δραπετσώνας, Περάματος). Συγκεκριμένα, η εν λόγω Πράξη 

υλοποιήθηκε στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά».  

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα που αναπτύχθηκαν είχαν τοπικό χαρακτήρα και 

περιλάμβαναν γενικά: 

 Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας περιθαλπομένων του Νοσοκομείου 

προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά, ΑμΕΑ, 

μετανάστες κ.λπ.) 

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Αττικής αξιοποίησε το προσωπικό για δράσεις κοινωφελούς 

χαρακτήρα στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» και συγκεκριμένα για 

την υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών: 

 Ομάδα επείγουσας στήριξης νοσηλευομένων και εξωτερικών ασθενών 

προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

Αφορά την παροχή υγειονομικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε νοσηλευόμενους και 

εξωτερικούς ασθενείς του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», 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, επισκέπτες υγείας, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί κ.λπ.), η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά σε ασθενείς που περιθάλπονται 

από το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» και οι οποίοι λόγω 

συγκεκριμένων δημογραφικών, κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους συχνά 

έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικών ειδών δυσκολίες κατά την περίθαλψη και νοσηλεία 
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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 το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά 

«Μεταξά» 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 

Αφορά την 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, προβλέπεται η 

δυνατότητα παροχής 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, προβλέπεται 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 

Βοηθητικό προσωπικό (ΥΕ) 3 

Διοικητικοί υπάλληλοι (ΔΕ) 1 



ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” Δημιουργία Θέσεων 

Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην 
Περιφέρεια Αττικής (Πειραιάς)» 

 

 

νοσηλευομένων 

και εξωτερικών 

ασθενών 

προερχόμενων 

από ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες 

Διαιτολόγοι/Διατροφολόγοι ή 

Τεχνολόγοι Τροφίμων (ΠΕ ή 

ΤΕ) 3 

Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ) 2 

Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ ή 

ΤΕ) 2 

Νοσηλευτές (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 18 

Ψυχολόγοι (ΠΕ) 4 

ΣΥΝΟΛΟ  33 

2. Προσωπικές 

υπηρεσίες 

συμβουλευτικής 

και ψυχολογικής 

υποστήριξης 

νοσηλευομένων 

και των 

οικογενειών τους 

Βοηθητικό προσωπικό (ΥΕ) 3 

Διοικητικοί υπάλληλοι (ΠΕ ή 

ΤΕ) 2 

Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ) 6 

Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ ή 

ΤΕ) 4 

Νοσηλευτές (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 5 

Ψυχολόγοι (ΠΕ) 5 

ΣΥΝΟΛΟ  25 

ΣΥΝΟΛΟ 58 

 

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

28/01/2013.  
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Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων 
 

Ανακοίνωση υπ’ αρίθμ. ΚΟΧ 57.905/1/2012 

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, 
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 έλεγξε εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που 
προβλέπονται, 

 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 57.905/1/2012 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 (Πειραιάς)» σύμφωνα με την υπ’ 

αρίθμ. 110/12-09-2012 απόφαση του ΑΣΕΠ (Αρ. Πρωτ. 15464/12-09-2012) γνωστοποιήθηκε 

στο φορέα μας ότι σε σύνολο οκτώ (8) ενστάσεων, έγιναν δεκτές δύο (2) και απορρίφθηκαν 

ως αβάσιμες έξι (6) 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 (Πειραιάς)» συνοπτικά είναι τα ακόλουθα: 
 

 ΦΥΛΟ: Εκ των 58 προσληπτέων οι 3 ήταν άνδρες και οι 55 ήταν γυναίκες. 

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

30 ετών (87,93%). 
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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 57 

 ΑΛΒΑΝΙΚΗ 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 58 

 

 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 55 

 ΟΧΙ 3 

 
ΣΥΝΟΛΟ 58 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η πλειονότητα των προσληπτέων της Πράξης έχει 

ολοκληρώσει την ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (67,24%). 
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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 58 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 3 

 ΝΑΙ 55 

 
ΣΥΝΟΛΟ 58 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ: Κανείς εκ των προσληπτέων δεν είχε ποσοστό αναπηρίας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 
0% 58 

 
ΣΥΝΟΛΟ 58 

 

 

 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 31 και η μεγαλύτερη 55. 
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Πρόοδος φυσικού αντικειμένου 
 

Από 29/08/2012 έως 21/09/2012: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΑ 
ΠΟΥ 

ΕΓΚΡΙΘΗ
ΚΑΝ 

ΑΤΟΜΑ 
ΠΟΥ 

ΠΡΟΣΛΗΦΘ
ΗΚΑΝ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  

 

1. Ομάδα επείγουσας 
στήριξης νοσηλευομένων 
και εξωτερικών ασθενών 

προερχόμενων από 
ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες 

35 33 582 

Οι ωφελούμενοι ανέλαβαν εργασία στο Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» 
και πραγματοποιείται η παροχή επείγουσας στήριξης 
νοσηλευομένων και εξωτερικών ασθενών προερχόμενων 
από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως και η παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης νοσηλευομένων και των οικογενειών τους. 
Συγκεκριμένα, παρέχονται υγειονομικές και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς 
του Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»,  οι οποίοι προέρχονται από 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, άτομα χωρίς 
οικογενειακό περιβάλλον, αλλοδαποί κ.λπ.). 

2. Προσωπικές υπηρεσίες 
συμβουλευτικής και 

ψυχολογικής υποστήριξης 
νοσηλευομένων και των 

οικογενειών τους 

25 25 441 

Οι ωφελούμενοι ανέλαβαν εργασία στο Ε.Α.Ν.Π. 
«Μεταξά» και πραγματοποιείται η παροχή 
επείγουσας στήριξης νοσηλευομένων και 
εξωτερικών ασθενών προερχόμενων από ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες, όπως και η παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης νοσηλευομένων και των οικογενειών 
τους. Συγκεκριμένα, παρέχονται υγειονομικές και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες σε νοσηλευόμενους και 
εξωτερικούς ασθενείς του Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»,  οι 
οποίοι προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες (ΑμΕΑ, άτομα χωρίς οικογενειακό 
περιβάλλον, αλλοδαποί κ.λπ.). 

 

Από 29/08/2012 έως 31/10/2012: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΑ 
ΠΟΥ 

ΕΓΚΡΙΘΗ
ΚΑΝ 

ΑΤΟΜΑ 
ΠΟΥ 

ΠΡΟΣΛΗΦΘ
ΗΚΑΝ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  
 

1. Ομάδα επείγουσας 
στήριξης νοσηλευομένων 
και εξωτερικών ασθενών 

προερχόμενων από 
ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες 

35 33 1.678 

Οι ωφελούμενοι ανέλαβαν εργασία στο Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» 
και πραγματοποιείται η παροχή επείγουσας στήριξης 
νοσηλευομένων και εξωτερικών ασθενών προερχόμενων 
από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως και η παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης νοσηλευομένων και των οικογενειών τους. 
Συγκεκριμένα, παρέχονται υγειονομικές και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς 
του Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»,  οι οποίοι προέρχονται από 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, άτομα χωρίς 
οικογενειακό περιβάλλον, αλλοδαποί κ.λπ.). 

2. Προσωπικές υπηρεσίες 
συμβουλευτικής και 

ψυχολογικής υποστήριξης 
νοσηλευομένων και των 

οικογενειών τους 

25 25 1.263 

Οι ωφελούμενοι ανέλαβαν εργασία στο Ε.Α.Ν.Π. 
«Μεταξά» και πραγματοποιείται η παροχή 
επείγουσας στήριξης νοσηλευομένων και 
εξωτερικών ασθενών προερχόμενων από ευπαθείς 
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κοινωνικές ομάδες, όπως και η παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης νοσηλευομένων και των οικογενειών 
τους. Συγκεκριμένα, παρέχονται υγειονομικές και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες σε νοσηλευόμενους και 
εξωτερικούς ασθενείς του Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»,  οι 
οποίοι προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες (ΑμΕΑ, άτομα χωρίς οικογενειακό 
περιβάλλον, αλλοδαποί κ.λπ.). 

 

Από 29/08/2012 έως 28/01/2013: 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

(σύμφωνα με το μνημόνιο) 

ΑΤΟΜΑ 

ΠΟΥ 

ΕΓΚΡΙΘ

ΗΚΑΝ 

ΑΤΟΜΑ 

ΠΟΥ 

ΠΡΟΣΛΗΦ

ΘΗΚΑΝ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΕΡΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(Υποέργου) 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

"ΑΘΗΝΑ" Δημιουργία 

Θέσεων Απασχόλησης σε 

τοπικό επίπεδο μέσω 

προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα 

στην Περιφέρεια Αττικής 

(Πειραιάς) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.828 

Οι ωφελούμενοι ανέλαβαν εργασία στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 

Πειραιά «Μεταξά» και πραγματοποιήθηκε η παροχή επείγουσας στήριξης 

νοσηλευομένων και εξωτερικών ασθενών προερχόμενων από ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, όπως και η παροχή προσωπικών υπηρεσιών 

συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης νοσηλευομένων και των 
οικογενειών τους. Συγκεκριμένα, παρασχέθηκαν υγειονομικές και 

υποστηρικτικές υπηρεσίες σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς 

του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», που 

προέρχονται 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 ασθενείς που περιθάλπονται από τα 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 και νήσων γίνεται αντιληπτό 

ότι η παροχή ενός τέτοιου υποστηρικτικού μηχανισμού συνέβαλε 

καταρχάς στην ουσιαστική μέριμνα των αναγκών των περιθαλπομένων και 

επιπλέον στην αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη λειτουργία των 

επιμέρους Μονάδων και Τμημάτων των Νοσοκομείων. Επιπλέον, 

παρασχέθηκαν προσωπικές υπηρεσίες 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, παρασχέθηκε 

συμβουλευτική και στήριξη 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, παρασχέθηκε 

ψυχολογική στήριξη ατόμων που βιώνουν την απώλεια συγγενικού τους 

προσώπου. 
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Χρηματοδοτικά στοιχεία της Πράξης 

Εκταμιεύσεις Πράξης 

 

 

 

  

Ά ΔΟΣΗ 

• Εκταμιευθέν ποσό:76,823.92€ 

• Ημ/νια εκταμίευσης:22/11/2012 

΄Β ΔΟΣΗ 

• Εκταμιευθέν ποσό:90,404.91€ 

• Ημ/νια εκταμίευσης:03/01/2013 

΄Γ ΔΟΣΗ 

• Υπόλοιπο προς εκκαθάριση:7,997.23€ 

• Εκκρεμεί 
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Προϋπολογισμός Πράξης & υποέργων 

 

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

αρχικώς εγκεκριμένου αριθμού προσληπτέων, 58 άτομα) 

Π/Υ  ΠΟΣΟ 

ΑΜΕΣΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 187.500,00 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.559,81 

ΣΥΝΟΛΟ 192.059,81 

 

Κατανομή άμεσων δαπανών 

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

 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

 
4,350.00 

 
35,025.00 

 
34,127.50 

 
34,225.00 

 
33,613.75 

 
29,325.00 

 
170,666.25 

 

Κατανομή πραγματοποιηθέντων έμμεσων δαπανών 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΟΥ 

 
1,950.00 3,085.62 

ΠΡΟΒΟΛΗ 2,000.00 1,128.76 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ -  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ -  

ΕΝΤΥΠΑ 609.81 345.43 

ΣΥΝΟΛΟ 4,559.81 4,559.81 
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Ανάλυση συνεισφοράς της Πράξης 

 

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος στην απασχόληση ήταν 

ιδιαιτέρως θετικά, καθώς δημιουργήθηκαν 58 θέσεις απασχόλησης για άνεργους, 

διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων μόρφωσης (νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι, 

επισκέπτες υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, τραυματιοφορείς). Μέσω των 

υλοποιηθέντων δράσεων ενισχύθηκε η κοινωνική εργασία και η απασχόληση, 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς εργασίας στο χώρο της υγείας. 

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, προκύπτουν και έμμεσα από τα έργα κοινωφελούς χαρακτήρα 

που υλοποίησαν οι ωφελούμενοι και είχαν ως αποδέκτες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, 

όπως ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μετανάστες, ανθρώπους που ζουν μόνοι και 

αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.         

Οι επιπτώσεις στην προσβασιμότητα ήταν θετικές, καθώς επιλέχθηκαν ως ωφελούμενοι 

και άτομα από ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως ΑμεΑ. Επίσης οι έμμεσες επιπτώσεις ήταν 

ιδιαίτερα θετικές, καθώς υλοποιήθηκαν δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας 

εξαρτώμενων ατόμων (ηλικιωμένων, ΑμεΑ, αλλοδαπών κ.λπ.) στις υγειονομικές και 

ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά».  

Άλλες θετικές επιπτώσεις από την υλοποίηση της πράξης ήταν καταρχάς η ενίσχυση της 

κοινωνικής ταυτότητας του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» και ο 

εμπλουτισμός των υγειονομικών, ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών, που ήδη παρέχονται 

στα πλαίσια λειτουργίας αυτού, με επιπλέον καινοτόμες υπηρεσίες, οι οποίες ενισχύουν 

την παροχή ποιοτικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών υγείας με ιδιαίτερη μέριμνα για 

άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η προσέγγιση που προτάθηκε 

αφορούσε στην αποτελεσματική αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών και της τεχνογνωσίας 

των Νοσοκομείων στην παροχή υπηρεσιών υγείας, την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών με 

βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες των Νοσοκομείων και την αξιοποίηση εργατικού 

δυναμικού από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα. 
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Επιπλέον, το περιεχόμενο των δράσεων της παρούσας πράξης συνέβαλε θετικά στην 

απασχόληση ειδικοτήτων που πλήττονται σημαντικά από την ανεργία, όπως νοσηλευτές, 

διοικητικοί υπάλληλοι, επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας, κοινωνικοί λειτουργοί, 

παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι κ.λπ. Η ανάπτυξη ανάλογων δράσεων κοινωνικού 

περιεχομένου μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την αύξηση της 

απασχολησιμότητας των κοινωνικών επαγγελμάτων με χαμηλή ζήτηση στην αγορά 

εργασίας και περιορισμένο εύρος επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Ποσοτικά, τα αναμενόμενα αποτελέσματα με βάση τις τελικές προσλήψεις μετά την 

υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων τα αποτελέσματα 

διαμορφώνονται ως εξής: 

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 58 

2. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ (ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ): 24,17 

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

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ): 58 
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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 

 

 


