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Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τρίτη Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων από τη Συλλογή και 

Επεξεργασία Στοιχείων (Π28), με έτος αναφοράς το 2021. Το συγκεκριμένο παραδοτέο εκπονήθηκε 

στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας». Σημειώνεται ότι με το υπ’ αριθμ. Πρακτικό Νο 30 της 05/07/2022 της 

Επιτροπής Παρακολούθησης των όρων και παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης, δόθηκε 

παράταση του χρονικού ορίου για την υποβολή του Παραδοτέου έως τις 27/09/2022.  

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κύριο εργαλείο για την κοινωνική ένταξη αποτελεί η 

εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας (ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020).  Αντικείμενο 

της παρούσας έκθεσης είναι η αποτύπωση της προόδου και των αποτελεσμάτων των δράσεων του 

ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 σε συνάφεια με τους στόχους που έχουν τεθεί στην Περιφερειακή Στρατηγική 

Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.) της Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ειδικότερα στη παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων δράσεων 

του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων του ΟΠΣ με σημείο αναφοράς την 

31/12/2021, ως ακολούθως: 

o Στο Κεφάλαιο 1, αποτιμάται η πορεία υλοποίησης των αξόνων προτεραιότητας και 

επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020, τα οποία παρουσιάζουν συνάφεια με 

τα μέτρα πολιτικής της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2021.  

o Στο Κεφάλαιο 2, εξετάζεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο 

του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 (παρακολούθηση δεικτών εκρoής και αποτελέσματος) και η 

συνεισφορά τους στους στόχους της ΠΕΣΚΕ.  

o Στο Κεφάλαιο 3, αποτυπώνεται σε μορφή πίνακα με μετρήσιμα αποτελέσματα η πρόοδος 

των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η συνεισφορά του ΕΠ ΠΚΜ στα μέτρα πολιτικής της 

ΠΕΣΚΕ.  

o Στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάζεται το προφίλ των ωφελούμενων των δράσεων του ΕΠ ΠΚΜ και 

των επιπτώσεων από τη συμμετοχή τους σε αυτές ή αλλιώς αποτιμάται ο βαθμός επίτευξης 

των κοινών δεικτών εκροής και αποτελέσματα των ΕΠ 9i και 9iii.    

o Στο Κεφάλαιο 5, αποτυπώνονται συνοπτικά τα κύρια συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης.  

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης ανά άξονα 

και επενδυτική προτεραιότητα με χρονικό σημείο αναφοράς 

31/12/2021 

 



8 
 

Η «Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε 

μορφής διακρίσεων» (εν συντομία «ΠΕΣΚΕ») στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι το 

κύριο στρατηγικό κείμενο της Περιφέρειας για τον τομέα της κοινωνικής ένταξης στο οποίο 

προτείνονται μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των οξυμένων κοινωνικών αναγκών της. 

Εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών της «Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020», που υιοθέτησε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

2014-2020, ώστε να δοθεί η απαραίτητη έμφαση στο κρίσιμο ζήτημα της κοινωνικής συνοχής. 

Υπενθυμίζεται δε ότι, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η εκπόνησή της ΠΕΣΚΕ αποτέλεσε 

μία εκ των προτέρων αιρεσιμότητα (ex-ante conditionality) για όλα τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, ώστε να μπορέσουν να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για παρεμβάσεις προώθησης της κοινωνικής ένταξης. 

Ωφελούμενοι αυτής της Στρατηγικής είναι οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και κυρίως οι πλέον 

ευάλωτοι στη φτώχεια, στις διακρίσεις και στον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση της ΠΕΣΚΕ είναι το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (εφεξής ΕΠ ΠΚΜ) το οποίο 

συμβάλλει στους στόχους της ΠΕΣΚΕ μέσω του θεματικού στόχου 9.   

Στο παρόν κεφάλαιο αποτιμώνται και αναλύονται τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων δράσεων 

του θεματικού στόχου 9 του ΕΠ ΠΚΜ, που στοχεύει στην «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης».   
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Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΚΜ) 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) εγκρίθηκε στις 

18/12/2014 και αναθεωρήθηκε με τις εκτελεστικές αποφάσεις C(2014) 10167  και C(2018)8828 και 

C(2020)84  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 6/12/2018, 12/12/2018, 9/01/2020 και με την απόφαση 

της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 1/9/2021. Το ΕΠ ΠΚΜ καλύπτει τους τέσσερις (4) γενικούς 

στόχους της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής αποτελώντας ένα ολοκληρωμένο μίγμα 

πολιτικών και δράσεων σύμφωνα με τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 

ταμείων της περιόδου 2014-2020.  

Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του ΕΠ που έλαβε χώρα στις 19/12/2018 ανακατανεμήθηκαν πόροι 

ΕΤΠΑ ύψους 20,44 εκ. ευρώ (2,5% των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ), από τους Άξονες 

Προτεραιότητες 5 και 6, με υψηλές εκπτώσεις στην εκτέλεση των έργων, προς τους Άξονες 

Προτεραιότητες 9Α και 10 με διαπιστωμένες ανάγκες και σημαντική υποχρηματοδότηση από την 

φάση σχεδιασμού του Προγράμματος. Η Αναθεώρηση που έλαβε χώρα στις 19/06/2020  αφορούσε 

αποκλειστικά στη μεταφορά πόρων ύψους  92,1 εκ. ευρώ σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής ή 115,1 

εκ.ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης-Επιχειρηματικότητας- Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ), προκειμένου να στηριχθούν οι 

ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Περιφέρειας οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στη 

λειτουργία τους εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν σαν αποτέλεσμα της 

πανδημίας COVID-19, που έπληξε και τη χώρα μας. Διευκρινίζεται ότι η συνολική μείωση των πόρων 

του Προγράμματος προέρχεται από μείωση των πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 7- Προώθηση 

των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων. 

Η τελευταία Αναθεώρηση του ΕΠ συνίσταται στην ανακατανομή πόρων μεταξύ των Αξόνων 

Προτεραιότητας προκειμένου να ενισχυθούν δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 

πανδημίας COVID-19 στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της υγείας. Ειδικότερα, με βάση την 

τελευταία Αναθεώρηση:  

 ενισχύεται η Κοινοτική Συνδρομή  του Άξονα 9Β – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμησης της φτώχειας, ΕΚΤ  κατά 2.997.244 ευρώ, για την ενίσχυση της 

χρηματοδότησης δυο (2) δράσεων COVID 19, ήτοι των δράσεων «Θωράκιση της Δημόσιας 

Υγείας στην Περιφέρεια μέσω  πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση επιδημιών 
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(Covid-19) σε χώρους μεταναστών/προσφύγων» και «Διασφάλιση ομοιογενούς και 

συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας σε Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο 

επίπεδο ιδιαίτερα κατά την παρούσα Υγειονομική Κρίση του COVID-19» (συνολικού π/υ 39,5 

εκ ευρώ (ΔΔ)), 

 προστίθενται στο Πρόγραμμα δύο νέοι επιχειρησιακοί δείκτες COVID 19, ο CV30 - Κόστος 

των δράσεων ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας  COVID-19 και ο CV33 

- Αριθμός δομών / φορέων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

πανδημίας COVID-19, 

 μειώνεται η Κοινοτική Συνδρομή του ΑΞ08 – Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής 

ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων  κατά 1.581.710 ευρώ και του 

ΑΞ12 – Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ κατά 1.415.534 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί χρηματοδοτικά 

ο Άξονας 9Β, για την χρηματοδότηση δράσεων COVID 19. 

 τέλος, αντικαθίσταται ο επιχειρησιακός κοινός δείκτης εκροής CO16 «Συμμετέχοντες με 

αναπηρία» από τον ειδικό δείκτη εκροής «Συμμετέχοντες με αναπηρία ή/και χρόνιες 

παθήσεις», προκειμένου να καταγράφονται ορθά οι άμεσα συμμετέχοντες ΑμεΑ.  Ο νέος 

δείκτης έχει την ίδια μεθοδολογία μέτρησης με τον δείκτη CO16, (δηλαδή και εδώ 

αξιοποιούνται τα απογραφικά δελτία εισόδου συμμετεχόντων) και την ίδια τιμή-στόχο για 

το 2023. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 894.840.260,00 €, ενώ το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης αγγίζει το 80% (και στα δύο διαρθρωτικά ταμεία ΕΚΤ & ΕΤΠΑ).  

Στον Πίνακα 1.1., που ακολουθεί, παρουσιάζεται η Χρηματοδοτική Κατανομή του ΘΣ 9  όπως έχει 

διαμορφωθεί μετά την τελευταία Αναθεώρηση του Προγράμματος.  
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Πίνακας 1.1 Χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 9Α και 9Β  

Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ταμείο Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Στήριξη της Ένωσης  

(σε ευρώ) 

Εθνική Συμμετοχή  

(σε ευρώ) 

Συνολική 

Χρηματοδότηση 

 (σε ευρώ) 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

ΑΞ09Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 

30.493.450,00 7.623.364,00 38.116.814,00 80% 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες 

152.994.654,00 38.248.665,00 191.243.319,00 80% 

  Πηγή: Τελευταίο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

Άξονας Προτεραιότητας 9Α Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας (ΕΤΠΑ) 

 

Επενδυτική προτεραιότητα 9a  

 

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 

περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον 

τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες 

κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική 

φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας  

 

Στο πλαίσιο αυτού του άξονα και της επενδυτικής προτεραιότητας υλοποιούνται προγράμματα και 

δράσεις με στόχο την δημιουργία ενός πολυεπίπεδου και ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης 

της φτώχειας και του Κοινωνικού αποκλεισμού στην Κεντρική Μακεδονία.  

Κύρια επιδίωξη είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υγείας 

και η άρση των συνεπειών του αποκλεισμού μέσω ειδικών παρεμβάσεων για την κοινωνική ένταξη 

και  ενσωμάτωση των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 
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Οι ειδικοί στόχοι του άξονα περιλαμβάνουν: 

 

Ε.Σ. 9α1 Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε αστικές και 

μειονεκτικές περιοχές και διευκόλυνση της πρόσβασης σ΄ αυτές ευπαθών κοινωνικών ομάδων.  

 

Μέσω των δράσεων του ειδικού στόχου αναμένεται η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

καθώς και η πιο ισορροπημένη κατανομή τους. 

 

Οι ενδεικτικές δράσεις είναι:  

 

 Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας.,  

 Ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας και μετανοσοκομειακών ξενώνων για τους ψυχικά 

ασθενείς., 

 Υποδομές στέγασης και εκπαίδευσης, χώροι υγιεινής, one stop shops / Κέντρα Κοινότητας 

με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες για ευπαθείς ομάδες (Ρομά, κ.λπ.). 

 Κέντρα φιλοξενίας (π.χ. για αστέγους, ασυνόδευτους ανηλίκους, γυναίκες θύματα βίας κ.α.). 

 Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας για μετανάστες και αιτούντες Άσυλο.  

 Διαμόρφωση κτιρίων για τη στέγαση των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ).  

 Επέκταση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (Οικοτροφεία, Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης ΑΜΕΑ, Ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ).  

 

Αναλυτικά: 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΑΠ9Α - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 

της φτώχειας (ΕΤΠΑ) μετά και την τελευταία Αναθεώρηση ανέρχεται σε  38.116.814,00 €.  Ο π/υ 

των προσκλήσεων με στοιχεία αναφοράς 31/12/2021 ανέρχεται σε 207,1% της Συνολικής Δημόσιας 

Δαπάνης (εφεξής ΣΔΔ), ενώ το ποσοστό ενεργοποίησης (Εντάξεις) στο 240%. Ο βαθμός 

συμβασιοποίησης του Άξονα  και οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 113,4%  και 

76,5% αντίστοιχα της ΣΔΔ,  ποσοστά που κρίνονται αμφότερα ικανοποιητικά.  

 

Συνοπτικά η πορεία υλοποίησης του ΑΠ9Α έχει ως εξής: 
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-   Έχουν εκδοθεί  προσκλήσεις συνολικής αξίας  78,93 εκατ. €. 

-  Έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού π/υ 91,4 εκατ. € (βαθμός ενεργοποίησης 240%). Ο π/υ των 

δράσεων επέκτασης και αναβάθμισης υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας ανέρχεται σε 87,3 

εκατ. € και ο π/υ των δράσεων κοινωνικών υποδομών σε 4,15 εκατ. €.  

-  Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται σε 43,2 εκατ. €. 

- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 29,15 εκατ. € (βαθμός απορρόφησης 

76,5 %).   

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ9Α του ΕΠ ΠΚΜ φαίνεται συνοπτικά στο διάγραμμα και τον πίνακα που 

ακολουθούν.   

 

Διάγραμμα 1.1.: Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 2021. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
(€)

ΕΝΤΑΞΕΙΣ (€) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (€) ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€)

78.930.000,0

91.462.890,2

43.234.428,8

29.152.595,0

207,1% 240,0%

113,4%

76,5%

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ 9Α:  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (ΕΤΠΑ) 
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Πίνακας 1.2. : Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Α 

ΑΠ Ταμείο  Δράση  Εξειδίκευση  Προσκλήσεις Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές 
(Αποδεκτό Διαχ.) 

Πλήθος ΔΔ 
  

ΑΞ09Α - Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας 
(ΕΤΠΑ) 

  32.430.000 78.930.000 55 91.462.890 43.234.429 29.152.595 

ΑΞ09Α ΕΤΠΑ 9α.1 Επέκταση 
και αναβάθμιση 
υφιστάμενων 
δομών και 
υποδομών υγείας 

26.430.000 72.930.000 44 87.306.423 39.695.144 27.078.720 

9α.2 Κοινωνικές 
υποδομές 

6.000.000 6.000.000 10 4.156.467 3.539.285 2.073.875 

  Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
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ΑΞ09Β Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ 

 

Επενδυτική προτεραιότητα 9i  

 

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης  

 

Ε.Σ. 9i1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που 

απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

 

Η ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι οποίες έχουν διευρυνθεί σημαντικά μετά την έναρξη της 

οικονομικής κρίσης, δύναται να αντιμετωπιστεί μέσα από μια ενεργό κοινωνική πολιτική 

ενσωμάτωσης στον οικονομικό και εργασιακό βίο. Μέσω του ΕΣ 9i1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που απειλούνται από φτώχεια 

και κοινωνικό αποκλεισμό αναμένεται η αύξηση των ατόμων που θα ενταχθούν στην αγορά 

εργασίας και στην κοινωνική διεργασία.  

 

 

Ενδεικτικές δράσεις: 

 Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες οι οποίες μπορούν να 

περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός 

προσανατολισμός, απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα, κ.λπ.). 

 Δράσεις προώθησης στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) για ευπαθείς ομάδες. 

 Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για ευπαθείς ομάδες σε 

κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας/ τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε 

πιστοποίηση. 

 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί 

σταθμοί, ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 

απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. 
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 Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής 

των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. 

 

 

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii  

 

Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και 

στην τοπική κοινωνική ζωή  

  

ΕΣ 9ii1: Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην 

απασχόληση και στην τοπική κοινωνική ζωή.  

 

Η ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη οικονομική και κοινωνική ζωή δύναται να 

επιτευχθεί μόνον μέσα μία ολοκληρωμένη πολιτική, η οποία θα αξιοποιεί παρεμβάσεις 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, θα προωθεί την απασχόληση 

καθώς και της συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις των εν λόγω κοινοτήτων.  

Μέσω των παρεμβάσεων του ΕΣ 9ii1: Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων 

στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην τοπική κοινωνική ζωή αναμένεται αύξηση της 

συμμετοχής του πληθυσμού των ομάδων αυτών στην κοινωνικοοικονομική ζωή. Στόχος είναι, όπου 

είναι εφικτό, να σχεδιαστούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις χωρικά προσδιορισμένες οι οποίες να 

περιλαμβάνουν μείγμα δράσεων σε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνικής ζωής των ομάδων-στόχου.  

 

Ενδεικτικές δράσεις:  

 Ομάδες διαχείρισης οργανωμένων χώρων μετεγκατάστασης Ρομά.  

 Ομάδες βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης Ρομά.  

 Προώθηση στην απασχόληση, παροχή συμβουλών και υποστήριξης για τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό και την εύρεση εργασίας για Ρομά.  

 Υποστήριξη για την απασχόληση και επιχειρησιακή συμβουλευτική των Ρομά.  

 Επιδότηση ενοικίου για μετεγκατάσταση Ρομά σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις.  
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 Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και σε ενήλικες Ρομά εκτός δομών 

εκπαίδευσης.  

 Προγράμματα για την κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των Ρομά και των μεταναστών 

στις διαδικασίες Τοπικής Διακυβέρνησης.  

 Λειτουργία δομών αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων.  

 Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων και Κοινωνικών Συμμαχιών για την Ευαισθητοποίηση και 

Ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων.  

 Προγράμματα Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης - Διασφάλιση της συμμετοχής των Ρομά 

στην εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης. 

 

 

Επενδυτική προτεραιότητα 9iii  

 

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

 

ΕΣ 9iii1: Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση. 

 

Η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων αποτελεί βασική αρχή του Ε.Π. Λόγω της κρίσης και της 

μετανάστευσης έχει διευρυνθεί ο αριθμός των ομάδων/ατόμων που είναι θύματα διακρίσεων. Για 

την αντιμετώπιση του φαινομένου υιοθετείται ο ΕΣ 9iii1: Περιορισμός των διακρίσεων που 

υφίστανται οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή 

τους διαβίωση. Απώτερος σκοπός της παρέμβασης είναι η μείωση των ατόμων που υφίστανται 

διακρίσεις και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.  

 

Ενδεικτικές Δράσεις 

 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και 

αναπηρίες. 

 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας. 
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 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία. 

 Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. 

 Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων. 

 Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ). 

 Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ. 

 Προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και υποστήριξή τους με στόχο την προώθησή τους 

στην απασχόληση. 

 Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης πρώην 

φυλακισμένων. 

 Αναμόρφωση του συστήματος των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την 

αξιολόγηση της αναπηρίας. 

 

Επενδυτική προτεραιότητα 9iv  

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας. 

 

ΕΣ 9iv1: Προαγωγή της πρόσβασης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας 

/ κοινωνικής φροντίδας  

 

Η οικονομική κρίση προκάλεσε την αύξηση του αριθμού των ατόμων, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση 

σε κοινωνικές υπηρεσίες και ειδικά σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Χωρίς κοινωνική στήριξη 

είναι αδύνατο να υπάρξει αντιμετώπιση του προβλήματος. Συνεπώς, απαιτούνται παρεμβάσεις για 

υποστήριξη αυτών των ατόμων μέσω νέων δράσεων τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στον τομέα 

της πρόνοιας. 

Για τους παραπάνω λόγους, επιλέχθηκε ο ΕΣ 9iv1: Προαγωγή της πρόσβασης κοινωνικά ευπαθών 

ομάδων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας. 
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Κύριος σκοπός των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣ 9iv1 είναι η αύξηση του αριθμού των ατόμων των 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν (βελτιωμένη) πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές 

υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας. 

Οι δράσεις που αφορούν τον τομέα της Υγείας, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία βασικά 

πεδία: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), Ψυχική Υγεία, Εξαρτήσεις. Τα πεδία αυτά υπηρετούν 

την Εθνική Στρατηγική Υγείας η οποία επικαιροποιήθηκε το 2016, στοχεύοντας στη διατήρηση της 

υγείας των πολιτών σε υψηλό επίπεδο, στοιχείο που θα επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή τους στον 

παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας, ενώ η εξειδίκευση της στοχοθεσίας και η ακριβής 

ποσοτική και ποιοτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ήδη γίνεται από το Υπουργείο 

Υγείας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

 

 

Ενδεικτικές Δράσεις 

Οι κύριες ενδεικτικές δράσεις του Τομέα Υγείας είναι οι εξής: 

 Παροχή υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, μέσω της λειτουργίας Τοπικών 

Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

 Ολοκλήρωση των υποχρεώσεων για την Ψυχική Υγεία που απορρέουν από το Μνημόνιο 

Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης και του Υπουργού Υγείας για τα έτη 2014-

15 και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ή πιλοτικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο για 

την αντιμετώπιση νέων αναδυόμενων αναγκών. 

 Υποστήριξη της αναδοχής (φιλοξενούσες οικογένειες) ως μεθόδου αποϊδρυματισμού και 

κοινωνικής επανένταξης ατόμων με ψυχικές ασθένειες που παραμένουν στα ψυχιατρικά 

ιδρύματα. 

 Λειτουργία δομής/δομών ψυχικής υγείας για πάσχοντες από τη νόσο Alzheimer. 

 Λειτουργία ξενώνα/ξενώνων για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά. 

 Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε πρόσφυγες/μετανάστες/αιτούντες άσυλο. 

 Αποασυλοποίηση χρονίως πασχόντων ψυχικά ασθενών. 

 Υποστήριξη υπηρεσιών μείωσης της βλάβης που προκαλούν οι εξαρτήσεις. 
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 Υποστήριξη δομών θεραπείας των εξαρτήσεων. 

 Υποστήριξη παρεμβάσεων πρόληψης των εξαρτήσεων. 

 

Οι κύριες ενδεικτικές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν προκειμένου να ενισχύσουν τις έννοιες της 

κοινωνικής φροντίδας και προστασίας των ατόμων ευπαθών ομάδων πληθυσμού. 

Ενδεικτικές δράσεις: 

 Λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές 

μονάδες παροχής υπηρεσιών. 

o Τα Κέντρα Κοινότητας / One Stop Shops προσφέρουν μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών 

για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Ειδικότερα, μέσω της 

ανάπτυξης παρεμβάσεων μπορεί να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή 

και κοινωνική δράση στους τομείς της απασχόλησης, της υγείας, της εκπαίδευσης, 

της προώθησης της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και γενικότερα της 

δημιουργίας έργων αρωγής και συμπαράστασης. Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής 

είναι να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί 

η διασπορά πόρων, να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού (φτωχές οικογένειες, μετανάστες, Ρομά, κ.λπ.), καθώς επίσης και να 

διασυνδεθούν μέσω παραπομπών οι επιμέρους φορείς και παρεμφερείς υπηρεσίες 

(δημόσιες και κοινωνίας των πολιτών), υποστηρίζοντας και προωθώντας την 

προσέγγιση της κοινωνικής σύμπραξης. 

 Υποστήριξη κοινωνικής ένταξης για μετανάστες - αιτούντες άσυλο – αιτούντες διεθνούς 

προστασίας (οι σχετικές δράσεις μπορεί να καλύπτουν υπηρεσίες που προωθούν την 

απασχολησιμότητα και κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, όπως ενδεικτικά 

συμβουλευτική, νομική υποστήριξη, μετάφραση/διερμηνεία, όχι όμως λειτουργικά κόστη). 

 Λειτουργία Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία και 

φαρμακεία, δομές σίτισης). 

 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

 Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές/ 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. 
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 Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο. 

 Προγράμματα Επανακατάρτισης Στελεχών και επαγγελματιών Κοινωνικής Φροντίδας. 

 Διαπολιτισμική Μεσολάβηση σε Νοσοκομεία. 

 Δημιουργία Κέντρων Στήριξης Οικογένειας. 

 Δημιουργία Κέντρων Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ. (Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους). 

Τα Κέντρα Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) και τα Κέντρα Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους (Ο.Φ.ΗΛΙ) δεν συνιστούν ξεχωριστές-νέες 

δομές. Αφορούν σε διεύρυνση των υπηρεσιών από τα Κέντρα Κοινότητας που είναι ήδη σε 

λειτουργία, μέσω της πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού. 

 

Επενδυτική προτεραιότητα 9v  

 

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση  

 

Ε.Σ. 9v1. Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη στην αγορά εργασίας 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας επενδυτικής προτεραιότητας υιοθετείται ο ΕΣ 9v1: Αξιοποίηση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη στην αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού.  

Οι παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας έχουν ως κύριο στόχο την ενίσχυση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης για άτομα των ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε περιφερειακό επίπεδο.  

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα που θα αναπτυχθεί μπορεί να αφορά σε διάφορους τομείς της 

οικονομίας και να σχετίζονται τόσο με προϊόντα όσο και με παροχή υπηρεσιών.  
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Ενδεικτικές Δράσεις 

 Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). 

συμπεριλαμβανομένων των ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. 

 Ενίσχυση Κέντρων Στήριξης Φορέων ΚΑΛΟ. 

  Ενημέρωση, κινητοποίηση, υποστήριξη για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των 

κοινωνικών επιχειρήσεων / μεταφορά καλών πρακτικών. 

 Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας. 

 Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 

(clusters). 

 Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων. 

 

 

 

Επενδυτική προτεραιότητα 9vi 

 

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων  

  

Ε.Σ. 9vi.1 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα για ενδογενή τοπική 

ανάπτυξη και άρση των τοπικών ανισοτήτων και αδυναμιών.  

  

Ο ΕΣ 9vi1: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα για ενδογενή τοπική 

ανάπτυξη και άρση των τοπικών ανισοτήτων και αδυναμιών» θα χρηματοδοτήσει κοινωνικές 

δράσεις στο πλαίσιο ολοκληρωμένων πολυθεματικών παρεμβάσεων σε συνδυασμό με τις 

παρεμβάσεις από το ΕΤΠΑ με έμφαση στην κάλυψη αναγκών των τοπικών κοινοτήτων και στην 

ενίσχυση της ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης.  

 

Ενδεικτικές δράσεις : 

 Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές, με ενίσχυση των 

κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ενεργού ένταξης, με την προώθηση της 
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ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 

απασχολησιμότητας  

 

 

Αναλυτικά: 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΑΠ9Β – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 

της φτώχειας (ΕΚΤ) ανέρχεται σε 191.243.319€. Ο π/υ των προσκλήσεων με στοιχεία αναφοράς 

31/12/2021 ανέρχεται στο 117,3% της ΣΔΔ, ενώ το ποσοστό ενεργοποίησης του ΑΠ9Β (εντάξεις) 

ανέρχεται στο 129,4% της ΣΔΔ. Ο βαθμός συμβασιοποίησης του Άξονα και οι καταχωρημένες 

δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 124,7% και 85,6 % της ΣΔΔ αντίστοιχα, ποσοστά που κρίνονται 

αμφότερα ικανοποιητικά για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ.  

 

Συνοπτικά η πορεία υλοποίησης του ΑΠ9Β έχει ως εξής: 

-   Έχουν εκδοθεί  προσκλήσεις συνολικής αξίας  224,4 εκατ. €. 

-  Έχουν ενταχθεί 211 πράξεις- έργα, με π/υ 247,4 εκατ. € (βαθμός ενεργοποίησης 129,4%).  

Εξ’ αυτών: 

o Δέκα οχτώ (18) δράσεις αφορούν στην Ενεργό ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την 

προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 

απασχολησιμότητας (Επενδυτική Προτεραιότητα 9i). 

o Έξι (6) δράσεις αφορούν στην Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά (Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii). 

o Πενήντα ένα (51) δράσεις αφορούν στην Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την 

προώθηση της ισότητας των ευκαιριών (Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii). 

o Εκατόν δέκα (110) δράσεις αφορούν στην Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 9iv).  

o Δεν έχει ακόμη ενταχθεί καμία δράση στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9v που αφορά την 

Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε 
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κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της 

οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.  

o Είκοσι έξι (26) δράσεις αφορούν σε Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων (Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi).  

-  Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 238,4 εκατ. €. 

- Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 163,8 εκατ. € (βαθμός απορρόφησης 

85,6 %).   

- Η επενδυτική προτεραιότητα 9v έως και τις 31/12/2021 συνεχίζει να εμφανίζει μηδενικό βαθμό 

ενεργοποίησης. Σημειώνεται ότι, οι δράσεις της επενδυτικής προτεραιότητας 9v που 

χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ προβλέπεται να υλοποιηθούν σε συντονισμό με τις δράσεις της 

επενδυτικής προτεραιότητας 9c που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.  

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ9Β του ΕΠ ΠΚΜ φαίνεται συνοπτικά στο διάγραμμα και τον πίνακα που 

ακολουθούν και κρίνεται ότι μέχρι το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ το οποίο εξετάζεται 

(έως 31/12/2021) και με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες, οι 

οποίες εμφανίζουν σχετική καθυστέρηση συνεισφέρει, όπως θα δούμε και εν συνεχεία, 

ικανοποιητικά στους αντίστοιχους στόχους της ΠΕΣΚΕ. 
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Διάγραμμα 1.2. Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2021. 

  

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (€) ΕΝΤΑΞΕΙΣ (€) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (€) ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€)

224.404.077,7

247.418.591,0
238.395.068,3

163.789.925,2

117,3%

129,4%
124,7%

85,6%

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠ 9Β:  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (ΕΚΤ) 
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Πίνακας 1.3. : Πορεία Υλοποίησης ΑΠ 9Β 

ΑΠ Ταμείο Επενδυτική 
Προτεραιότ

ητα 

ΔΔ Δράση Εξειδίκευση % Προσκλήσει
ς 

% Εντάξεις % Συμβάσεις % Πληρωμές 
(Συγχρ/μενη 

ΔΔ) 

% 

Πλήθος ΔΔ 

ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ 

191.243.319   241.443.951 126.2% 224.404.078 117,3% 211 247.418.591 129,4% 238.395.068 124,7% 163.789.925 85,6% 

ΑΞ09Β ΕΚΤ 9i)  Ενεργός 
ένταξη, με 
σκοπό, 
μεταξύ 
άλλων, την 
προώθηση 
της ισότητας 
των 
ευκαιριών, 
και της 
ενεργού 
συμμετοχής 
και της 
βελτίωσης 
της 
απασχολησι
μότητας 

70.000.000 9i.1 Παροχή 
υπηρεσιών 
φροντίδας 
και 
φιλοξενίας 
παιδιών 
(παιδικοί / 
βρεφικοί / 
βρεφονηπια
κοί σταθμοί, 
ΚΔΑΠ, κλπ) 
για άτομα 
που έχουν 
την ευθύνη 
φροντίδας 
παιδιών σε 
νοικοκυριά 
που 
απειλούνται 
από 
φτώχεια και 
κοινωνικό 
αποκλεισμό 

49.571.607 70,8% 45.370.928 64,8% 7 68.421.340 97,7% 67.868.902 97,0% 61.093.466 87,3% 

9i.2 
Ανάπτυξη 
των 
επαγγελματι
κών 
προσόντων 
μακροχρόνι
α ανέργων 
με χαμηλά 
εκπαιδευτικ
ά προσόντα 

2.768.320 4,0% 3.300.000 4,7% 1 3.112.699 4,4% 3.112.699 4,4% 3.013.248 4,3% 

9i.3 
Προώθηση 
στην 
απασχόληση 
ατόμων 
ευπαθών 
κοινωνικών 
ομάδων 

3.000.000 4,3% 3.500.000 5,0% 1 3.024.109 4,3% 3.024.109 4,3% 2.796.877 4,0% 
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ΑΠ Ταμείο Επενδυτική 
Προτεραιότ

ητα 

ΔΔ Δράση Εξειδίκευση % Προσκλήσει
ς 

% Εντάξεις % Συμβάσεις % Πληρωμές 
(Συγχρ/μενη 

ΔΔ) 

% 

Πλήθος ΔΔ 

9i.4 
Περιφερειακ
ός 
Μηχανισμός 
διάγνωσης 
των 
αναγκών της 
αγοράς 
εργασίας 

700.000 1,0% 700.000 1,0% 1 459.100 0,7% 417.508 0,6% 92.780 0,1% 

9i.5  
Κατάρτιση 
και 
επαγγελματι
κή ένταξη 
για 
ευπαθείς 
ομά-δες στις 
περιοχές 
παρέμβασης 
των 
Στρατηγικών 
Βιώσιμης 
Αστικής 
Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτ
ικής 
Ενότητας 
Θεσσαλονίκ
ης 

3.552.632 5,1% 4.456.105 6,4% 4 4.447.285 6,4% 3.956.962 5,7% 2.207.404 3,2% 

 9i.6 
Κατάρτιση 
για 
ευπαθείς 
ομάδες στις 
περιοχές 
παρέμβασης 
των 
Στρατηγικών 
Βιώσιμης 
Αστικής 
Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΑ) 
άλλων 
πόλεων της 
Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας

678.000 1,0% 358.000 0,5% 4 357.049 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 
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ΑΠ Ταμείο Επενδυτική 
Προτεραιότ

ητα 

ΔΔ Δράση Εξειδίκευση % Προσκλήσει
ς 

% Εντάξεις % Συμβάσεις % Πληρωμές 
(Συγχρ/μενη 

ΔΔ) 

% 

Πλήθος ΔΔ 

, πλην της 
Μητροπολιτ
ικής 
Ενότητας 
Θεσσαλονίκ
ης 

9ii) 
Κοινωνικοοι
κονομική 
ενσωμάτωσ
η 
περιθωριοπ
οιημένων 
κοινοτήτων, 
όπως οι 
Ρομά 

3.000.000 9ii.1 Δομές 
για 
αστέγους 

2.550.000 85,0% 2.550.000 85,0% 1 3.421.912 114,1% 3.421.912 114,1% 2.519.698 84,0% 

9ii.2 
Εκμάθηση 
ελληνικής 
γλώσσας και 
ανάπτυξη 
ψηφιακών 
δεξιοτήτων 
για Ρομά 

380.000 12,7% 380.000 12,7% 5 368.975 12,3% 196.565 6,6% 136.966 4,6% 

9ii.3 
Επιδότηση 
Ενοικίου 

2.880.000 96,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

9ii.4 
Προώθηση 
στην 
απασχόληση 
ατόμων που 
ανήκουν σε 
περιθωριοπ
οιημένες 
κοινότητες 
και 
χαρακτηρίζο
νται από 
πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητ
ες, όπως οι 
Ρομ 

2.730.000 91,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

9iii) 
Καταπολέμη
ση κάθε 
μορφής 
διακρίσεων 
και  
προώθηση 
της ισότητας 

35.000.000 9iii.1 
Συμβουλευτ
ικά κέντρα 
και ξενώνες 
φιλοξενίας 
κακοποιημέ
νων 
γυναικών 

4.500.000 12,9% 3.525.000 10,1% 8 7.784.963 22,2% 7.753.468 22,2% 5.250.470 15,0% 
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ΑΠ Ταμείο Επενδυτική 
Προτεραιότ

ητα 

ΔΔ Δράση Εξειδίκευση % Προσκλήσει
ς 

% Εντάξεις % Συμβάσεις % Πληρωμές 
(Συγχρ/μενη 

ΔΔ) 

% 

Πλήθος ΔΔ 

των 
ευκαιριών 

9iii.2 
Εξειδικευμέ
νη 
εκπαιδευτικ
ή 
υποστήριξη 
για ένταξη 
μαθητών με 
αναπηρία 
ή/και 
ειδικές 
εκπαιδευτικ
ές ανάγκες 

10.627.500 30,4% 13.321.209 38,1% 7 11.013.920 31,5% 11.013.920 31,5% 9.447.248 27,0% 

9iii.3 Κέντρα 
Δημιουργική
ς 
Απασχόληση
ς για παιδιά 
και εφήβους 
με νοητική 
υστέρηση 
ή/και 
αναπηρίες, 
βρεφονηπια
κοί σταθμοί 
Ολοκληρωμ
ένης 
Φροντίδας 

5.986.081 17,1% 4.475.382 12,8% 6 5.635.738 16,1% 5.619.477 16,1% 5.411.583 15,5% 

9iii.4 Κέντρα 
Διημέρευση
ς-ημερήσιας 
φροντίδας 
ΑμεΑ 

10.773.000 30,8% 11.000.000 31,4% 10 19.929.600 56,9% 19.929.600 56,9% 14.163.920 40,5% 

9iii.5 
Καταπολέμη
ση των 
διακρίσεων 
και 
προώθηση 
της 
κοινωνικής 
ένταξης για 
άτομα με 
αναπηρίες 

1.800.000 5,1% 1.800.000 5,1% 1 1.223.614 3,5% 272.117 0,8% 240.135 0,7% 

9iii.6 
Καταπολέμη
ση των 
διακρίσεων 

1.000.000 2,9% 1.000.000 2,9% 4 1.312.129 3,7% 1.312.129 3,7% 726.614 2,1% 
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ΑΠ Ταμείο Επενδυτική 
Προτεραιότ

ητα 

ΔΔ Δράση Εξειδίκευση % Προσκλήσει
ς 

% Εντάξεις % Συμβάσεις % Πληρωμές 
(Συγχρ/μενη 

ΔΔ) 

% 

Πλήθος ΔΔ 

και 
υποστήριξη 
της 
κοινωνικής 
ένταξης 
ευάλωτων 
και ειδικών 
ομάδων 
πληθυσμού 

9iii.7 
Ενίσχυση 
κοινωνικής 
συνοχής και 
καταπολέμη
ση 
διακρίσεων 
στις 
περιοχές 
παρέμβασης 
των 
Στρατηγικών 
Βιώσιμης 
Αστικής 
Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΑ) 
άλλων 
πόλεων της 
Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας
, πλην της 
Μητροπολιτ
ικής 
Ενότητας 
Θεσσαλονίκ
ης 

386.000 1,1% 652.500 1,9% 7 521.240 1,5% 471.470 1,3% 285.457 0,8% 

9iii.8 
Δράσεις και 
δομές 
στήριξης 
ευπαθών 
ομάδων 
πληθυσμού 
στις 
περιοχές 
παρέμβασης 
των 
Στρατηγικών 

1.421.053 4,1% 1.497.600 4,3% 3 1.593.600 4,6% 1.593.600 4,6% 861.600 2,5% 
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ΑΠ Ταμείο Επενδυτική 
Προτεραιότ

ητα 

ΔΔ Δράση Εξειδίκευση % Προσκλήσει
ς 

% Εντάξεις % Συμβάσεις % Πληρωμές 
(Συγχρ/μενη 

ΔΔ) 

% 

Πλήθος ΔΔ 

Βιώσιμης 
Αστικής 
Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτ
ικής 
Ενότητας 
Θεσσαλονίκ
ης 

9iii.9 Στέγες 
Υποστηριζόμ
ενης 
Διαβίωσης 
(ΣΥΔ) 

9.198.000 26,3% 9.000.000 25,7% 5 3.074.330 8,8% 1.716.030 4,9% 567.200 1,6% 

9iv) 
Βελτίωση 
της 
πρόσβασης 
σε 
οικονομικά 
προσιτές, 
βιώσιμες και 
υψηλής 
ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμ
βανομένων 
της 
υγειονομική
ς 
περίθαλψης 
και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών 
γενικού 
συμφέροντο
ς 

80.914.979 9iv.1 Κέντρα 
Κοινότητας 

21.500.000 26,6% 8.100.000 10,0% 38 22.277.412 27,5% 22.197.412 27,4% 11.217.758 13,9% 

9iv.2 Δομές 
Παροχής 
Βασικών 
Αγαθών 

10.000.000 12,4% 4.410.000 5,5% 20 10.215.438 12,6% 10.215.438 12,6% 6.147.629 7,6% 

9iv.3 ΚΗΦΗ 6.000.000 7,4% 1.190.000 1,5% 8 6.310.584 7,8% 6.310.584 7,8% 5.079.213 6,3% 

9iv.4 
Παρατηρητή
ριο 
Κοινωνικής 
Ένταξης της 
Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

800.000 1,0% 800.000 1,0% 1 556.800 0,7% 551.800 0,7% 333.260 0,4% 

9iv.5 
Ανάπτυξη 
υπηρεσιών 
αγωγής 
υγείας και 
κοινωνικής 
πρόνοιας 

4.000.000 4,9% 4.000.000 4,9% 1 3.688.308 4,6% 3.688.308 4,6% 1.628.588 2,0% 

9iv.6 
Παροχή 
υπηρεσιών 
κοινωνικής  
φροντίδας 
σε ευπαθείς 
ομάδες 
πληθυσμού 

6.000.000 7,4% 6.000.000 7,4% 4 1.951.485 2,4% 1.935.143 2,4% 1.733.322 2,1% 
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ΑΠ Ταμείο Επενδυτική 
Προτεραιότ

ητα 

ΔΔ Δράση Εξειδίκευση % Προσκλήσει
ς 

% Εντάξεις % Συμβάσεις % Πληρωμές 
(Συγχρ/μενη 

ΔΔ) 

% 

Πλήθος ΔΔ 

9iv.7 
Βελτίωση 
της 
πρόσβασης 
σε προσιτές, 
βιώσιμες και 
υψηλής 
ποιότητας 
υπηρεσίες 
Υγείας και 
Πρόνοιας 
στις 
περιοχές 
παρέμβασης 
των 
Στρατηγικών 
Βιώσιμης 
Αστικής 
Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΑ) 
άλλων 
πόλεων της 
Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας
, πλην της 
Μητροπολιτ
ικής 
Ενότητας 
Θεσσαλονίκ
ης 

1.063.000 1,3% 1.133.500 1,4% 10 1.415.127 1,7% 1.234.680 1,5% 689.746 0,9% 

9iv.8 
Βελτίωση 
της 
πρόσβασης 
σε προσιτές, 
βιώσιμες και 
υ-ψηλής 
ποιότητας 
υπηρεσίες 
Υγείας και 
Πρόνοιας 
στις περι-
οχές 
παρέμβασης 
των 
Στρατηγικών 
Βιώσιμης 

4.973.684 6,1% 4.989.893 6,2% 9 4.841.113 6,0% 4.167.192 5,2% 1.530.913 1,9% 
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ΑΠ Ταμείο Επενδυτική 
Προτεραιότ

ητα 

ΔΔ Δράση Εξειδίκευση % Προσκλήσει
ς 

% Εντάξεις % Συμβάσεις % Πληρωμές 
(Συγχρ/μενη 

ΔΔ) 

% 

Πλήθος ΔΔ 

Αστικής 
Ανά-πτυξης 
(ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτ
ικής 
Ενότητας 
Θεσσαλονίκ
ης 

9iv.9 
Παροχή 
Υπηρεσιών 
Ψυχικής 
Υγείας στην 
Κοινότητα 

14.770.000 18,3% 29.540.000 36,5% 6 3.020.848 3,7% 1.644.544 2,0% 398.180 0,5% 

9iv.10 
Αντιμετώπισ
η των 
eξαρτήσεων 

3.407.200 4,2% 3.407.200 4,2% 7 3.186.031 3,9% 1.702.087 2,1% 207.505 0,3% 

9iv.11  
Λειτουργία 
Τοπικών 
Ομάδων 
Υγείας 
(ΤΟΜΥ) 

10.823.794 13,4% 10.823.794 13,4% 2 11.096.414 13,7% 11.096.414 13,7% 5.966.088 7,4% 

9iv.12 
Προώθηση 
των 
υπηρεσιών 
διαπολιτισμι
κής 
μεσολάβηση
ς σε Κέντρα 
Κοινότητας/ 
Κέντρα 
Ένταξης 
Μεταναστώ
ν της 
Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

590.000 0.7% 590.000 0,7% 2 740.520 0,9% 740.520 0,9% 40.929 0,1% 

9iv.13 
Θωράκιση 
της 
Δημόσιας 
Υγείας στην 
Περιφέρεια 
μέσω  
πρόληψης, 

4.599.850 5,7% 4.599.850 5,7% 1 4.556.160 5,6% 4.556.160 5,6% 0 0.0% 
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ΑΠ Ταμείο Επενδυτική 
Προτεραιότ

ητα 

ΔΔ Δράση Εξειδίκευση % Προσκλήσει
ς 

% Εντάξεις % Συμβάσεις % Πληρωμές 
(Συγχρ/μενη 

ΔΔ) 

% 

Πλήθος ΔΔ 

έγκαιρης 
ανίχνευσης 
και 
αντιμετώπισ
η επιδημιών 
(Covid-19) 
σε χώρους 
μεταναστών
/προσφύγω
ν 

9iv.14 
Διασφάλιση 
ομοιογενούς 
και 
συνεχούς 
απόκρισης 
των 
Δημόσιων 
Δομών 
Υγείας σε 
Πρωτοβάθμι
ο και 
Δευτεροβάθ
μιο επίπεδο 
ιδιαίτερα 
κατά την 
παρούσα 
Υγειονομική 
Κρίση του 
COVID-19 

34.914.230 43,1% 34.914.230 43,1% 1 34.855.520 43,1% 34.850.520 43,1% 19.336.480 23,9% 

9vi) 
Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης 
με 
πρωτοβουλί
α τοπικών 
κοινοτήτων 

2.328.340 9vi.1 
Κάλυψη 
λειτουργικώ
ν εξόδων ΕΦ 
- ΟΤΔ στις 
εγκεκριμένε
ς περιοχές 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑ
Α/ΕΠΑΛΘ 

456.517 19,6% 1.261.739 54,2% 12 1.255.449 53,9% 812.386 34,9% 233.401 10,0% 
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ΑΠ Ταμείο Επενδυτική 
Προτεραιότ

ητα 

ΔΔ Δράση Εξειδίκευση % Προσκλήσει
ς 

% Εντάξεις % Συμβάσεις % Πληρωμές 
(Συγχρ/μενη 

ΔΔ) 

% 

Πλήθος ΔΔ 

9vi.2 
Δράσεις ΕΚΤ 
για την 
εγκεκριμένη 
περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑ
Α/ΕΠΑΛΘ 
που 
περιλαμβάν
ει τους 
Δήμους 
Λαγκαδά, 
Βόλβης και 
τμήματα 
των Δήμων 
Ωραιοκάστρ
ου, Θέρμης, 
Θερμαϊκού, 
Πυλαίας-
Χορτιάτη και 
Δέλτα του 
Νομού 
Θεσσαλονίκ
ης  

641.565 27,6% 439.000 18,9% 2 435.298 18,7% 281.112 12,1% 81.845 3,5% 

9vi.3 
Δράσεις ΕΚΤ 
για την 
εγκεκριμένη 
περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑ
Α/ΕΠΑΛΘ 
που 
περιλαμβάν
ει τοv δήμο 
Χαλκηδόνος 
και τμήμα 
του δήμου 
Δέλτα στον 
Νομό 
Θεσσαλονίκ
ης 

217.000 9,3% 124.000 5,3% 1 123.983 5,3% 123.983 5,3% 9.411 0,4% 

9vi.4 
Δράσεις ΕΚΤ 
για την 
εγκεκριμένη 
περιοχή 

458.352 19,7% 458.352 19,7% 2 453.644 19,5% 386.269 16,6% 259.651 11,2% 
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ΑΠ Ταμείο Επενδυτική 
Προτεραιότ

ητα 

ΔΔ Δράση Εξειδίκευση % Προσκλήσει
ς 

% Εντάξεις % Συμβάσεις % Πληρωμές 
(Συγχρ/μενη 

ΔΔ) 

% 

Πλήθος ΔΔ 

εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑ
Α/ΕΠΑΛΘ 
στη 
Χαλκιδική 

9vi.5: 
Δράσεις ΕΚΤ 
για την 
εγκεκριμένη 
περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑ
Α/ΕΠΑΛΘ 
στην Πέλλα 

383.783 16.5% 384.000 16,5% 4 383.872 16,5% 0 0.0% 0 0.0% 

9vi.6: 
Δράσεις ΕΚΤ 
για την 
εγκεκριμένη 
περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑ
Α/ΕΠΑΛΘ 
στην Ημαθία 

276.043 11.9% 180.622 7,8% 3 181.813 7,8% 87.600 3,8% 79.786 3,4% 

9vi.7: 
Δράσεις ΕΚΤ 
για την 
εγκεκριμένη 
περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑ
Α/ΕΠΑΛΘ 
στην Πιερία 

306.174 13.1% 171.174 7,4% 2 171.169 7,4% 132.450 5,7% 1.555 0,1% 

9vi.8: 
Δράσεις ΕΚΤ 
για την 
εγκεκριμένη 
περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑ
Α/ΕΠΑΛΘ 
στο Κιλκίς 

248.957 10.7% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 

9vi.9: 
Δράσεις ΕΚΤ 
για την 
εγκεκριμένη 
περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑ

511.609 22.0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 
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ΑΠ Ταμείο Επενδυτική 
Προτεραιότ

ητα 

ΔΔ Δράση Εξειδίκευση % Προσκλήσει
ς 

% Εντάξεις % Συμβάσεις % Πληρωμές 
(Συγχρ/μενη 

ΔΔ) 

% 

Πλήθος ΔΔ 

Α/ΕΠΑΛΘ 
στις Σέρρες 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021.
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Έργα και δράσεις κοινωνικής πολιτικής στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονία 

 

Πίνακας 1.4. Βελτίωση Υποδομών Υγείας 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1 5000616 Επέκταση  
αναδιαρρύθμιση 
Γενικού Νοσοκομείου 
Βέροιας προμήθεια και 
εγκατάσταση ιατρικού 
και ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού  Φάση Β 

10405-ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

9.469.548,82 8.878.937,46 

2 5000617 Μελέτη κατασκευή νέας 
πτέρυγας χειρουργείων  
διοίκησης  κεντρικής 
αποστείρωσης και 
πλυντηρίων 
ανακατασκευή 
υπάρχουσας πτέρυγας 
χειρουργείων και 
προμήθεια  
εγκατάσταση ιατρικού 
και ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού του ΠΓΝ 
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ  
Φάση Β 

10405-ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

16.223.942,55 15.595.483,25 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

3 5008017 Προμήθεια 15 
ασθενοφόρων 4Χ2 για 
τις ανάγκες του ΕΚΑΒ 
στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας 

1083628-ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

1.004.028,00 
 

4 5023628 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για τις 
ανάγκες των ΓΝΘ Γ 
Παπανικολάου και Γ 
Γεννηματάς Ο Άγιος 
Δημήτριος 

6500005-3η 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

2.312.600,00 1.755.640,40 

5 5027323 Προμήθεια και 
εγκατάσταση τεσσάρων 
4 Ακτινολογικών 
μηχανημάτων και ενός 
1 Συστήματος 
ψηφιοποίησης εικόνων 
σε Κέντρα Υγείας της 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

6500004-4η 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

262.000,00 
 

238.452,00 

6 5027405 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για το 
Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 

1083633-ΝΓΝΑ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓ. 
ΠΑΥΛΟΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

153.000,00 
 

132.653,60 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

7 5027408 Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού στα 
χειρουργεία και στην 
κεντρική αποστείρωση 
στο ΑΝΘ Θεαγένειο 

1083602-
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
(ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ) 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

480.000,00 
 

417.235,20 

8 5028229 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για το 
Γενικό Νοσοκομείο 
Κιλκίς και το Γενικό 
Νοσοκομείο  ΓΝΚΥ 
Γουμένισσας 

1083537-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΙΛΚΙΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

224.730,40 222.530,40 

9 5028273 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού Γενικού 
Νοσοκομείου Σερρών 

1083557-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

445.500,00 368.230,89 

10 5028307 Προμήθεια 
Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του ΓΝΘ 
Ιπποκρατείου 

1083630-ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣ/ΚΗΣ  
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

836.318,00 836.318,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

11 5050796 Προμήθεια και 
εγκατάσταση ενός 1 
ψηφιακού 
αγγειογραφικού 
συγκροτήματος ενός 
επιπέδου στο 
ακτινοδιαγνωστικό 
τμήμα του ΓΝΘ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

1083658-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

595.200,00 585.600,00 

12 5063435 Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για την 
κάλυψη αναγκών 
διαφόρων τμημάτων 
του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

1083658-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

4.764.000,00 
 

13 5063837 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για το 
Γενικό Νοσοκομείο 
Βέροιας 

1083518-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

1.734.000,00 
 

14 5064471 Προμήθεια 
Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού για το 
Γενικό Νοσοκομείο 
Κιλκίς 

1083537-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΙΛΚΙΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

769.000,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

15 5067688 Προμήθεια και 
εγκατάσταση  
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού 
ορθοπαντογράφων 
μηχτων μέτρησης 
οστικής πυκνότητας 
υπερήχων λοιπού 
ιατροτκού εξοπλισμού 
συσκευών ελέγχου 
ιατροτκού εξοπλισμού 
και οργάνων ελέγχου 
ακτινοφυσικού για τα 
ΚΥ της Κ Μακεδονίας 

6500004-4η 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

820.500,00 
 

16 5068862 Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού στο ΑΝΘ 
Θεαγένειο 

1083602-
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
(ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ) 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

4.576.000,00 
 

17 5068895 Προμήθεια ενός 
αξονικού τομογράφου 
για το Γενικό 
Νοσοκομείο Κιλκίς 

1083537-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΙΛΚΙΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

380.000,00 
 

18 5069170 Προμήθεια ειδών 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για το ΓΝΘ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

1083630-ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣ/ΚΗΣ  
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

5.940.000,00 
 

19 5069186 Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για την 
κάλυψη αναγκών 
διαφόρων τμημάτων 
του ΓΝΘ Γ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

1083504-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

8.307.040,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

20 5069397 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για το ΓΝ 
Χαλκιδικής 

1083563-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

808.000,00 
 

21 5070502 Προμήθεια και 
εγκατάσταση  έξι 6 
ακτινολογικών 
μηχανημάτων 
δεκατριών 13 
ψηφιακών 
εμφανιστηρίων 
τεσσάρων 4 ψηφιακών 
μαστογράφων και 
δεκαέξι 16 
οδοντιατρικών  
συγκροτημάτων για τις 
ανάγκες των ΚΥ της 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

6500004-4η 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

1.696.000,00 
 

22 5070568 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για τις 
δομές Αβάθμιας και 
Ββάθμιας φροντίδας 
υγείας για τη 
Νοσοκομειακή Μονάδα 
Γιαννιτσών του 
ΓΝΠέλλας 

1083679-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΛΛΑΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

664.000,00 
 

23 5070786 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για το 
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 

1083517-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΧΕΠΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

4.191.700,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

24 5071127 Προμήθεια ειδών 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για την 
ανάπτυξη 
δερματοογκολογικού 
κέντρου στην 
αποκεντρωμένη 
οργανική μονάδα 
Αφροδισίων και 
Δερματικών Νόσων του 
ΓΝΘ Ιπποκράτειο 

1083630-ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣ/ΚΗΣ  
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

640.000,00 
 

25 5072982 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του Γενικού 
Νοσοκομείου Κατερίνης 

1083535-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

1.665.000,00 
 

26 5073456 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του Γενικού 
Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 1 

1083633-ΝΓΝΑ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓ. 
ΠΑΥΛΟΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

1.665.000,00 
 

27 5073536 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για τις 
ανάγκες της 
ΝΜΕΔΕΣΣΑΣ του 
ΓΝΠΕΛΛΑΣ 

1083679-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΛΛΑΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

622.000,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

28 5075005 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για το 
Γενικό Νοσοκομείο 
Νάουσας 

1083518-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

872.000,00 
 

29 5075014 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του Γενικού 
Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ' 2 

1083633-ΝΓΝΑ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓ. 
ΠΑΥΛΟΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

685.000,00 
 

30 5075891 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για τις 
δομές Αβάθμιας 
φροντίδας υγείας 
Κεντρικής Μακεδονίας 

6500005-3η 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

3.585.700,00 
 

31 5075916 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για το 
Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης Ο Άγιος 
Δημήτριος 

1083632-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο 
ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

488.000,00 
 

32 5075935 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του 
Αγγειοχειρουργικού και 
του 
Παθολογοανατομικού 
Τμήματος του ΓΝΘ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

1083630-ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣ/ΚΗΣ  
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

495.000,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

33 5076450 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
βιοϊατρικού εξοπλισμού 
για το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 

1083517-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΧΕΠΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

583.000,00 
 

34 5076588 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για το 
Γενικό Νοσοκομείο 
Βέροιας  Εξωσωματικός 
λιθοτρύπτης 

1083518-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

460.000,00 
 

35 5076595 Προμήθειαεγκατάσταση 
διαφόρων ειδών 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για κλινικές 
covid19 και λοιπά 
τμήματα του ΓΝΘ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

1083658-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

835.160,00 
 

36 5076600 Προμήθεια 
Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού για το 
Γενικό Νοσοκομείο ΓΝ  
ΚΥ Γουμένισσας 

1083537-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΙΛΚΙΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

250.000,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

37 5076710 Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για την 
εξυπηρέτηση ασθενών 
με COVID19 στο ΓΝΘ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

1083630-ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣ/ΚΗΣ  
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

1.083.000,00 
 

38 5087282 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού και 
λοιπού εξοπλισμού για 
το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ  Μέρος 
3ο 

1083517-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΧΕΠΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

2.398.000,00 
 

39 5087287 Προμήθεια Mέσων 
Aτομικής Pροστασίας 

1083504-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

44.999,28 
 

40 5087306 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για το 
Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης Γ 
Γεννηματάς 

1083632-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο 
ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

1.545.500,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

41 5087309 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για τον 
εκσυγχρονισμό και την 
κάλυψη αναγκών της 
νεοδιαμορφωθείσας 
Πνευμονολογικής 
Κλινικής Λοιμωδών 
Νοσημάτων Covid 19 
του Γενικού 
Νοσοκομείου Κατερίνης 

1083535-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

467.600,00 
 

42 5089235 Προμήθειαεγκατάσταση 
δύο ειδών 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού του ΓΝΘ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

1083658-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

76.000,00 
 

43 5089242 Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού ΓΝ Σερρών 

1083557-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

1.116.500,00 
 

44 5089258 Προμήθεια εξοπλισμού 
και παροχή υπηρεσιών 
για την αντιμετώπιση 
της επιδημίας covid 19 
στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας 

1083628-ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Υποδομές 
στον τομέα 
της υγείας 

1.071.856,00 
 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
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Πίνακας 1.5. Βελτίωση Κοινωνικών Υποδομών 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1 5007963 Εξοπλισμός δύο ΚΔΑΠ ΜΕΑ 
και δύο Στεγών 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης  
Διαμερίσματα από το κέντρο 
ΑΜΕΑ Ο ΣΩΤΗΡ 

6213703-ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ 
ΑΜΕΑ "Ο ΣΩΤΗΡ" 

Άλλες 
κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν 
στην 
περιφερειακή 
και τοπική 
ανάπτυξη 

144.459,57 144.459,57 

2 5007982 Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού 
στο Κέντρο Διημέρευσης και 
Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ 
της ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής 
Στήριξης 

6314101-ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ 
ΚΙΛΚΙΣ 

Άλλες 
κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν 
στην 
περιφερειακή 
και τοπική 
ανάπτυξη 

164.036,33 157.036,33 

3 5008019 Κοινωνική υποδομή διανομής 
βασικής υλικής συνδρομής σε 
ευάλωτες ομάδες 

6314059-ΑΡΣΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΕΩΝ 

Άλλες 
κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν 
στην 
περιφερειακή 
και τοπική 
ανάπτυξη 

42.320,00 42.320,00 

4 5008062 Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού στο Κέντρο 
ΑποθεραπείαςΑποκατάστασης 
Διημέρευσης και Ημερήσιας 
Φροντίδας ΒηματίΖΩ 

6213698-
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ & 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. 
ΚΙΛΚΙΣ 
"ΒΗΜΑΤΙΖΩ" 

Άλλες 
κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν 
στην 
περιφερειακή 
και τοπική 
ανάπτυξη 

203.346,36 203.346,36 

5 5008085 Προμήθεια 4 οχημάτων 
εξυπηρέτησης ΑμεΑ   

40119171-
ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Άλλες 
κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν 
στην 
περιφερειακή 
και τοπική 
ανάπτυξη 

285.960,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

6 5008108 Αξιοποίηση δημοτικού 
κληροδοτήματος Σελεμενάκη 
Δ με τη δημιουργία ΚΗΦΗ 
Δήμου Νέας Προποντίδας 

40149092-
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Άλλες 
κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν 
στην 
περιφερειακή 
και τοπική 
ανάπτυξη 

164.787,96 159.450,42 

7 5008156 Προμήθεια Εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση του Κέντρου 
Μέριμνας ΑμεΑ Βέροιας 

6213762-
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Άλλες 
κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν 
στην 
περιφερειακή 
και τοπική 
ανάπτυξη 

24.459,97 24.459,97 

8 5008159 Προμήθεια απαιτούμενου 
εξοπλισμού για την ίδρυση 
και ενίσχυση Κέντρων 
Διηέρευσης  Ηερήσιας 
Φροντίδας Ατόων ε Αναπηρία 
ΚΔΗΦ  Σύλλογος Μέριμνας 
Παιδιού Κατερίνης 

6213141-
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
"ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" 

Άλλες 
κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν 
στην 
περιφερειακή 
και τοπική 
ανάπτυξη 

376.147,02 370.051,82 

9 5008948 Ανέγερση μονάδας 
φροντίδας ηλικιωμένων με 
υπόγειους βοηθητικούς 
χώρους για λογαριασμό της 
Φροντίδα 
ΠαπαγεωργίουΣτέγη 
φροντίδας ατόμων τρίτης 
ηλικίαςΜΚ της Ιεράς 
Μητροπόλεως Νεαπόλεως  
Σταυρουπόλεως 

2010002-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(Π.Κ.Μ.) 

Άλλες 
κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν 
στην 
περιφερειακή 
και τοπική 
ανάπτυξη 

2.536.259,97 
 

840.142,38 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

10 5008964 Παρεμβάσεις στον τομέα των 
κοινωνικών υποδομών ΑμεΑ 
ηλικιωμένοι για τη Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση του 
Δήμου Κατερίνης   

4041445-
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Άλλες 
κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν 
στην 
περιφερειακή 
και τοπική 
ανάπτυξη 

180.729,95 157.779,95 

11 5009074 Αγορά και εξοπλισμός στέγης 
υποστηριζόμενης διαβίωσης 
ΑΜΕΑ στην Έδεσσα 

40138100-
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Άλλες 
κοινωνικές 
υποδομές που 
συμβάλλουν 
στην 
περιφερειακή 
και τοπική 
ανάπτυξη 

203.952,00 0 

   Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
 
 

 

 

Πίνακας 1.6. Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1 5000004 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2015-2016 

10411-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Α. Ε. 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

23.043.709,16 11.400.048,28 

2 5001784 Εναρμόνιση 
οικογενειακής και 
επαγγελματικής 
ζωής για το 
σχολικό έτος 
2016-2017 

10411-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Α. Ε. 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

27.600.350,00 23.430.510,46 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

3 5008894 Εναρμόνιση 
οικογενειακής και 
επαγγελματικής 
ζωής έτους 2017-
2018 

10411-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Α. Ε. 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

27.059.601,47 13.706.181,77 

4 5030597 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2018-2019 

10411-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Α. Ε. 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

26.840.000,00 2.962.914,42 

5 5047026 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2019 -2020 

10411-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Α. Ε. 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

22.541.692,09 1.999.957,14 

6 5069536 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2020-2021 

10411-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Α. Ε. 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

29.400.000,00 13.261.451,07 

7 5131425 Εναρμόνιση 
οικογενειακής και 
επαγγελματικής 
ζωής έτους 2021-
2022 

10411-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Α. Ε. 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

38.000.000,00 0 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
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Πίνακας 1.7. Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης 

Α/Α Mis Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1 5010638 Περιφερειακός 
Μηχανισμός 
διάγνωσης των 
αναγκών της 
αγοράς εργασίας 

2010002-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(Π.Κ.Μ.) 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

459.100,00 97.748,56 

2 5010656 Προώθηση στην 
απασχόληση 
ατόμων ευπαθών 
κοινωνικών 
ομάδων 

5040477-
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

3.024.108,50 2.801.227,62 

3 5011435 Ανάπτυξη των 
επαγγελματικών 
προσόντων 
μακροχρόνια 
ανέργων με 
χαμηλά 
εκπαιδευτικά 
προσόντα 

5040477-
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

3.112.698,75 3.013.247,91 

4 5032859 Αναβάθμιση 
προσόντων για 
μακροχρόνια 
ανέργους της 
Μητροπολιτικής 
Ενότητας 
Θεσσαλονίκης σε 
ειδικότητες του 
ξενοδοχειακού 
κλάδου 

5040139-
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

1.339.755,00 381.378,00 

5 5033700 Συνδυασμένη 
παρέμβαση 
αναβάθμισης 
επαγγελματικών 
προσόντων για 
μακροχρόνια 
ανέργους 
επιστήμονες για 
την ενίσχυση της 
καινοτομίας και 
της εξωστρέφειας 
των ΜΜΕ στις 
περιοχές 
παρέμβασης της 
Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης ΣΒΑΑ 
Θεσσαλονίκης 

4050224-
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

1.112.740,00 1.077.797,35 
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Α/Α Mis Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

6 5033733 Δράσεις 
επανακατάρτισης 
και 
επαγγελματικής 
ένταξης σε 
βιώσιμους τομείς 
της μεταποίησης 
των υπηρεσιών 
και του τουρισμού 
για μακροχρόνια 
ανέργους στην 
περιοχή 
παρέμβασης της 
Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης 
Θεσσαλονίκης 

5040155-
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Β.Ε.) 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

970.530,00 966.643,47 

7 5033816 Αναβάθμιση των 
προσόντων και 
κτήση νέων 
δεξιοτήτων 
ανέργων 
επιστημόνων 
πολυτεχνικών και 
τεχνολογικών 
σχολών και 
σχολών 
πληροφορικής 
στους τομείς των 
ΤΠΕ της 
Ποιότητας των 
Τεχνικών Έργων 
στη ΣΒΑΑ της 
Μητροπολιτικής 
Ενότητας 
Θεσσαλονίκης 

5040534-ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ - 
ΤΜΗΜΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

1.024.260,00 37.625,18 

8 5063606 Πρόγραμμα 
Κατάρτισης 
Ατόμων με 
Αναπηρία στην 
Έδεσσα 

40138100-ΔΗΜΟΣ 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

29.998,80 0 

9 5067557 Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 
ανέργων ευπαθών 
ομάδων στην 
περιοχή 
παρέμβασης της 
Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης ΣΒΑΑ 
Κατερίνης 

40139069-ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

42.440,00 0 
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Α/Α Mis Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

10 5070961 Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 
μακροχρόνια 
ανέργων στην 
περιοχή 
παρέμβασης της 
Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης ΣΒΑΑ 
Γιαννιτσών 

40138102-ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΛΛΑΣ 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

207.050,00 0 

11 5073401 Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 
ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού 
στην περιοχή 
παρέμβασης της 
Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης ΣΒΑΑ 
Νάουσας 

5040486-
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας 

70.000,00 0 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022 

 

Πίνακας 1.8. Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά 

Α/
Α 

Mis Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας Παρεμβασης Προϋπολογισμό
ς 

Πληρωμές 
Δικαιούχο

υ 

1 503618
4 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩ
Ν  ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

40119172-
ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩ
Ν - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Κοινωνικοοικονομικ
ή ενσωμάτωση των 
περιθωριοποιημένω
ν κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά 

78.520,00 78.325,60 

2 503792
7 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

40116078-
ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Κοινωνικοοικονομικ
ή ενσωμάτωση των 
περιθωριοποιημένω
ν κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά 

72.680,00 0 

3 503785
7 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

40144175-
ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

Κοινωνικοοικονομικ
ή ενσωμάτωση των 
περιθωριοποιημένω
ν κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά 

59.660,00 0 
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Α/
Α 

Mis Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας Παρεμβασης Προϋπολογισμό
ς 

Πληρωμές 
Δικαιούχο

υ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

4 503615
9 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

40119174-
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Κοινωνικοοικονομικ
ή ενσωμάτωση των 
περιθωριοποιημένω
ν κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά 

99.475,00 0 

5 503375
5 

Εκμάθηση 
ελληνικής 
γλώσσας και 
ανάπτυξη 
ψηφιακών 
δεξιοτήτων για 
Ρομά στον Δήμο 
Σερρών 

40144171-
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Κοινωνικοοικονομικ
ή ενσωμάτωση των 
περιθωριοποιημένω
ν κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά 

58.640,00 58.640,00 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022 

 

Πίνακας 1.9. Δομές Αστέγων που υποστηρίζονται 

Α/
Α 

MIS Τίτλος 
Δράσης 

Δικαιούχο
ς 

Τομέας 
Παρέμβασης 

Προϋπολογισμό
ς 

(σε ευρώ) 

Πληρωμές Δικαιούχου 

1. 5001616 Δομές Αστέγων 
Δήμου 
Θεσσαλονίκης 

Δήμος 
Θεσσαλονίκ

ης 

Κοινωνικοοικονομικ
ή ενσωμάτωση των 
περιθωριοποιημένω
ν κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά 

3.421.912,00 2.712.669,74 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022 

 

Πίνακας 1.10. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρέμβασης 

Προϋπολογισμός 
(σε ευρώ) 

Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1. 5011444 Ολοκληρωμένη 
υπηρεσία 
καταπολέμησης των 
διακρίσεων και 
προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης των 
ατόμων με αναπηρία 
των ατόμων με χρόνιες 
παθήσεις και των 

Εθνική 
Συνομοσπονδία 
Ατόμων με 
Αναπηρία 
(ΕΣΑμεΑ)  

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.223.614,09€ 240.134,67 
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οικογενειών τους που 
διαβιούν στην 
Περιφέρεια της 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022 

 

 

Πίνακας 1.11. Υποστηριζόμενες Δομές Γυναικών Θυμάτων Βίας και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 

Διημέρευσης ΑμεΑ 

 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1 5000543 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΣΕΡΡΩΝ 

40144171-ΔΗΜΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

642.000,00 460.670,22 

2 5000559 Λειτουργία Ξενώνα 
φιλοξενίας γυναικών 
Δήμου Κορδελιού 
Ευόσμου 

40119177-ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.612.000,00 993.782,79 

3 5000596 Αναβάθμιση ξενώνων 
για γυναίκες  θύματα 
βίας  Ξενώνας 
φιλοξενίας ΕΚΚΑ 
Θεσσαλονίκης 

6213647-ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.088.500,00 710.246,48 

4 5000619 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ 
ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
Συμβουλευτικό 
Κέντρο 
Θεσσαλονίκης 

6312791-ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΙ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.031.400,00 774.401,28 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

5 5000675 Λειτουργία δομών και 
υπηρεσιών της 
δημόσιας διοίκησης 
προς όφελος των 
γυναικών και για την 
καταπολέμηση της 
βίας  Ξενώνας 
φιλοξενίας Δήμου 
Θεσσαλονίκης 

40119171-ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.411.137,53 941.790,69 

6 5000786 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

40139069-ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

680.700,00 446.203,68 

7 5000855 Λειτουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων 
βίας στο Δήμο 
Βέροιας 

40116077-ΔΗΜΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

519.225,00 339.941,33 

8 5001439 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  ΚΔΗΦ  
Εταιρεία Σπαστικών 
Βορείου Ελλάδος 

6212862-ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

2.880.000,00 2.136.000,00 

9 5001512 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  ΚΔΗΦ  
Κέντρο Ειδικής 
Αγωγής 

6212645-ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

4.320.000,00 3.556.800,00 

10 5001582 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ  
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν 
ΚΙΛΚΙΣ ΒΗΜΑΤΙΖΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΚΔΗΦ  
Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων ατόμων 
με αναπηρία Ν Κιλκίς 
ΒηματίΖΩ 

6213698-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Ν. ΚΙΛΚΙΣ "ΒΗΜΑΤΙΖΩ" 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

864.000,00 719.200,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

11 5001628 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΠ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  ΚΔΗΦ  
Φιλανθρωπικό 
Σωματείο Σύλλογος 
Μέριμνας Παιδιού 
Κατερίνης 

6213141-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

3.456.000,00 2.624.000,00 

12 5001646 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΠ ΕΜΠΝΕΥΣΗ  
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΚΔΗΦ  
Έμπνευση Αστική μη 
Κερδοσκοπική 
Εταιρεία 

6213740-ΕΜΠΝΕΥΣΗ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.728.000,00 1.352.720,00 

13 5001651 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΠ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ 
ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  ΚΔΗΦ  
Φιλανθρωπικός μη 
κερδοσκοπικός 
σύλλογος γονέων και 
κηδεμόνων ΑμεΑ Ν 
Ημαθίας 

6213741-
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.728.000,00 1.500.800,00 

14 5001691 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ 
ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΚΔΗΦ  ΑΜΚΕ 
Κέντρο Κοινωνικής 
Στήριξης  

6314101-ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΜΕΑ ΚΙΛΚΙΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

2.073.600,00 1.220.800,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

15 5001732 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΠ ΣΥΖΩΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΚΔΗΦ  Συζωή 

6314119-ΣΥΖΩΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΟΡΑΣΗΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

864.000,00 520.000,00 

16 5001739 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑμεΑ 
Ο ΣΩΤΗΡ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΚΔΗΦ  Ο 
Σωτήρ 3 

6213703-ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΑΜΕΑ "Ο 
ΣΩΤΗΡ" 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.440.000,00 1.261.600,00 

17 5001745 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑμεΑ Η ΖΩΗ  ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΔΗΦ  Η 
ΖΩΗ 

6213736-ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡ. 
ΦΡΟΝΤ. ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΑ(Η 
ΖΩΗ) 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

576.000,00 482.400,00 

18 5033499 Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
των ΑμεΑ και 
ευαισθητοποίηση σε 
θέματα ΑμεΑ και 
εθελοντισμού 

6213141-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

112.540,06 19.840,00 

19 5033629 Λειτουργία ΚΔΗΦ 
από τον 
Φιλανθρωπικό μη 
Κερδοσκοπικό 
Σύλλογο Φίλων 
Κέντρου Μέριμνας 
Ατόμων Ειδικών 
Δεξιοτήτων Δήμου 
Βέροιας 

6213762-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

132.000,00 132.000,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

20 5037929 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 
ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

50503014-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

41.000,00 4.817,14 

21 5041413 Επιχορήγηση του ΝΠ 
Σύλλογος Συνδρόμου 
Down Ελλάδος για 
την υλοποίηση του 
έργου ΚΔΗΦ 

6213695-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

960.000,00 518.400,00 

22 5041430 Συμβουλευτική και 
Ψυχολογική 
Υποστήριξη για τον 
Περιορισμό 
Φαινόμενων 
Κοινωνικού 
Αποκλεισμού 

40138100-ΔΗΜΟΣ 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

36.000,00 
 

23 5041722 Επιχορήγηση του ΝΠ 
Κέντρο 
Αποκατάστασης 
Κοινωνικής Στήριξης 
και Δημιουργικής 
Απασχόλησης ΑΜΕΑ 
Ο Σωτήρ για την 
υλοποίηση του έργου 
ΚΔΗΦ  ΣΩΤΗΡ 1 

6213703-ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΑΜΕΑ "Ο 
ΣΩΤΗΡ" 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

345.600,00 273.600,00 

24 5041763 Επιχορήγηση του ΝΠ 
Κέντρο Διημέρευσης 
Ημερήσια Φροντίδας 
η ΖΩΗ 2 

6213736-ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡ. 
ΦΡΟΝΤ. ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΑ(Η 
ΖΩΗ) 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

288.000,00 224.000,00 

25 5041963 Δράσεις για την 
ενημέρωση και 
πρόληψη για την 
σχολική βία και τον 
ρατσισμό 

40138102-ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΛΛΑΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

24.300,00 
 

26 5045031 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 

40144171-ΔΗΜΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

43.400,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

27 5053860 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ Λειτουργία  
δυο 2 Στεγών 
Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης ΣΥΔ της 
ΕΣΒΕ 

6212862-ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

613.200,00 0,00 

28 5053974 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ Στέγες 
Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης του 
Δήμου 
ΝεάποληςΣυκεών 

4041434-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

459.900,00 0,00 

29 5054683 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ Ο 
ΣΩΤΗΡ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ Λειτουργία  
Στέγης 
Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης 7 ενοίκων 

6213703-ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΑΜΕΑ "Ο 
ΣΩΤΗΡ" 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

536.550,00 227.290,00 

30 5055291 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ  DOWN 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ Στέγη  
Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης Συλλόγου 
Συνδρόμου DOWN 
Ελλάδος 

6213695-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

544.880,00 180.880,00 

31 5055333 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΠ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ Λειτουργία 
ΣΥΔ του Συλλόγου 
Μέριμνας Παιδιού 
Κατερίνης 

6213141-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

919.800,00 365.810,00 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

32 5060268 Επιχορήγηση του ΝΠ 
Σύλλογος Φίλων 
Κέντρου Μέριμνας 
Ατόμων Ειδικών 
Δεξιοτήτων Δήμου 
Βέροιας για τη 
λειτουργία ΚΔΗΦ 

6213762-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

132.000,00 128.800,00 

33 5060268 Επιχορήγηση του ΝΠ 
Σύλλογος Φίλων 
Κέντρου Μέριμνας 
Ατόμων Ειδικών 
Δεξιοτήτων Δήμου 
Βέροιας για τη 
λειτουργία ΚΔΗΦ 

6213762-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

132.000,00 128.800,00 

34 5168867 Λειτουργία ΚΔΗΦ 
από τον  
Φιλανθρωπικό μη 
Κερδοσκοπικό 
Σύλλογο Φίλων 
Κέντρου 
Μέριμνας Ατόμων 
Ειδικών 
Δεξιοτήτων 
Δήμου Βέροιας 

6213762-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

192.000,00 0,00 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022 

 

Πίνακας 1.12. Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για ΑμεΑ 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1 5000005 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2015-2016 ΑΜΕΑ 

10411-ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε. 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.214.259,90 932.286,24 

2 5001785 Εναρμόνιση 
οικογενειακής και 
επαγγελματικής 
ζωής για το σχολικό 
έτος 2016-2017 
ΑΜΕΑ 

10411-ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε. 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.392.444,00 642.627,77 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

3 5008896 Εναρμόνιση 
οικογενειακής και 
επαγγελματικής 
ζωής έτους 2017-
2018 ΑΜΕΑ  

10411-ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε. 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.673.046,54 1.673.046,54 

4 5030643 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018-
2019 ΑΜΕΑ 

10411-ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε. 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.700.000,00 1.363.700,28 

5 5047027 Εναρμόνιση 
οικογενειακής και 
επαγγελματικής 
ζωής για το σχολικό 
έτος 2019-2020  
ΑΜΕΑ 

10411-ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε. 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.562.609,00 799.979,59 

6 5069537 Εναρμόνιση 
οικογενειακής και 
επαγγελματικής 
ζωής για το σχολικό 
έτος 2020-2021  
ΑΜΕΑ 

10411-ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε. 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.987.130,76 799.922,66 

7 5131426 Εναρμόνιση 
οικογενειακής και 
επαγγελματικής 
ζωής έτους 2021-
2022  ΑΜΕΑ 

10411-ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α. Ε. 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

2.700.000,00 0 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022 
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Πίνακας 1.13 Σχολεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑμεΑ 

 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1 5000029 Εξειδικευμένη 
Εκπαιδευτική 
Υποστήριξη για την 
Ένταξη Μαθητών 
με Αναπηρία ή και 
Ειδικές 
Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες 

1090214-
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

486.948,19 486.948,19 

2 5001888 Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική 
υποστήριξη για  
την ένταξη 
μαθητών με 
αναπηρία ήκαι 
ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκεςσχολικό 
έτος 20162017 

1090214-
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.256.850,23 1.256.850,23 

3 5008901 Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική 
υποστήριξη για την 
ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ήκαι 
ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες σχολικό 
έτος 20172018 

1090214-
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.515.814,51 1.515.814,51 

4 5030593 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ  Ή  ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ για το 
σχολικό έτος 
20182019 

1090214-
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.898.978,28 1.898.978,28 

5 5047097 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για 
την ένταξη 
μαθητών με 
αναπηρία ήκαι 
ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες σχολικό 
έτος 20192020 

1090214-
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

1.750.923,16 1.750.911,12 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

6 5066831 Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική 
υποστήριξη για την 
ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ήκαι 
ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες έτους 
20202021 

1090214-
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

2.049.205,20 2.003.186,08 

7 5114172 Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική 
υποστήριξη για την 
ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ήκαι 
ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες έτους 
20212022 

1090214-
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Καταπολέμηση 
κάθε μορφής 
διακρίσεων και 
προώθηση των 
ίσων ευκαιριών 

2.055.200,00 1.254.327,76 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022 

 

Πίνακας 1.14  Υποστηριζόμενες Δομές  

 

Α) Κοινωνικά Παντοπωλεία 

 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας Παρεμβασης Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1 5001218 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Δήμου 
Νέας Προποντίδας 

40149092-
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

217.750,00 135.728,84 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας Παρεμβασης Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

2 5001277 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Παροχή 
Συσσιτίου Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου 
Σερρών 

40144171-
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

731.016,00 539.182,19 

3 5001351 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου 
ΑμπελοκήπωνΜενεμένης 

40119172-
ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

449.280,00 315.673,53 

4 5001366 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Παροχή 
Συσσιτίου Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου 
Καλαμαριάς 

40119019-
ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

776.750,00 546.576,62 

5 5001368 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και 
Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Θέρμης 

40119176-
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

499.200,00 297.664,14 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας Παρεμβασης Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

6 5001394 Δομή Παροχής Βασικών 
ΑγαθώνΚοινωνικό 
Παντοπωλείο Παροχή 
Συσσιτίου Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου 
Θερμαϊκού 

40119175-
ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

691.080,00 407.299,94 

7 5001411 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου 
Κορδελιού Ευόσμου 

40119177-
ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - 
ΕΥΟΣΜΟΥ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

481.000,00 315.478,34 

8 5001482 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Δήμου 
ΠυλαίαςΧορτιάτη 

40119181-
ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΛΑΙΑΣ - 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

218.140,00 157.530,04 

9 5001509 Δομή Παροχής Βασικών 
ΑγαθώνΚοινωνικό 
Παντοπωλείο Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου 
Ωραιοκάστρου 

40119183-
ΔΗΜΟΣ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

499.200,00 275.588,49 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας Παρεμβασης Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

10 5001633 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Παροχή 
Συσσιτίου Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου 
Παύλου Μελά 

40119180-
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

774.396,28 574.341,31 

11 5001640 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Παροχή 
Συσσιτίου Κοινωνικό 
Φαρμακείο  Δήμου 
ΝεάποληςΣυκεών  

40119179-
ΔΗΜΟΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 
ΣΥΚΕΩΝ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

819.000,00 523.478,00 

12 5001643 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και 
Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Αλεξάνδρειας 

40116078-
ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

421.980,00 248.595,64 

13 5001658 Δομη παροχής βασικών 
αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Παροχή 
Συσσιτίου Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου 
Θεσσαλονίκης 

40119171-
ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

906.906,00 675.199,77 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας Παρεμβασης Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

14 5001701 Δοή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Κοινωνικό 
Φαρακείο Δήου Βέροιας 

40116077-
ΔΗΜΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

520.000,00 330.814,46 

15 5001717 Δομή Παροχής Βασικών  
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Δήμου 
Αριστοτέλη 

5060356-
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ- 
Ε.Π.Ε.Κ.Α.) 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

206.310,00 135.397,56 

16 5001734 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου 
Βισαλτίας 

5060356-
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ- 
Ε.Π.Ε.Κ.Α.) 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

448.500,00 304.667,96 

17 5001735 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου 
Χαλκηδόνας 

5060356-
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ- 
Ε.Π.Ε.Κ.Α.) 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

383.500,00 238.835,92 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας Παρεμβασης Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

18 5001736 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου 
Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας  

5060356-
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ- 
Ε.Π.Ε.Κ.Α.) 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

422.500,00 271.278,29 

19 5001758 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Δέλτα 

40119174-
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

438.100,00 259.640,38 

20 5001792 Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου 
Λαγκαδά 

40119178-
ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΓΚΑΔΑ 

Ενίσχυση της πρόσβασης 
σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

310.830,00 71.114,10 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022 
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Β) Κέντρα Κοινότητας 

 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1 5001389 ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

40119176-
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

533.267,40 247.649,17 

2 5001535 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Νέας 
Ζίχνης 

40144176-
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΖΙΧΝΗΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

276.480,00 198.873,94 

3 5001675 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου 
Αμπελοκήπων  
Μενεμένης με 
Παράρτημα ΡΟΜΑ 

40119172-
ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

1.150.800,00 652.774,36 

4 5001949 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Βόλβης 

40119173-
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

336.240,00 197.920,81 

5 5001963 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας 

40116079-
ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΩΙΚΗΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

336.000,00 181.070,61 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

6 5002007 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Κορδελιού 
Ευόσμου με 
παράρτημα ΚΕΜ 

40119177-
ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - 
ΕΥΟΣΜΟΥ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

1.196.400,00 653.296,79 

7 5002052 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Παύλου 
Μελά με 
Παράρτημα ΡΟΜΑ 

40119180-
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

864.960,00 452.140,81 

8 5002223 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Σερρών με 
παράρτημα ΡΟΜΑ 

40144171-
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

1.276.838,11 572.930,72 

9 5002242 Κέντρo 
Κοινότητας 
Δήμου Δέλτα με 
Παράρτημα ΡΟΜΑ 

40402069-
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
ΘΕΣ/ΚΗΣ 
"ΝΕΦΕΛΗ" 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

1.572.480,00 1.069.518,50 

10 5002428 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου 
Καλαμαριάς 

40119019-
ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

708.960,00 377.191,91 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

11 5002477 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Σιντικής 

40144177-
ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

356.400,00 221.619,09 

12 5002572 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Θερμαϊκού 

40119175-
ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

475.920,00 205.808,29 

13 5002672 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου 
Κασσάνδρας 

4041475-
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
(Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

311.040,00 213.952,74 

14 5002722 Κέντρο 
Κοινότητας  
Δήμου 
Θεσσαλονίκης με 
παράρτημα ΚΕΜ 

40119171-
ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

1.775.248,00 928.441,34 

15 5002797 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου 
ΝεάποληςΣυκεών 

40119179-
ΔΗΜΟΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 
ΣΥΚΕΩΝ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

676.280,66 307.973,97 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

16 5002815 ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ 
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ  

4041437-
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ 
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

348.480,00 260.799,76 

17 5002846 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου 
Χαλκηδόνος 

40402069-
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
ΘΕΣ/ΚΗΣ 
"ΝΕΦΕΛΗ" 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

432.000,00 257.151,37 

18 5002873 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου 
ΠυλαίαςΧορτιάτη 

40119181-
ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΛΑΙΑΣ - 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

594.126,00 320.421,61 

19 5002880 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Παιονίας 

40126093-
ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΙΟΝΙΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

347.424,00 216.064,83 

20 5002919 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Κιλκίς 

40126092-
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

511.770,00 263.645,68 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

21 5003258 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Σκύδρας 

40138103-
ΔΗΜΟΣ 
ΣΚΥΔΡΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

354.240,00 206.056,61 

22 5003267 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Πύδνας  
Κολινδρού 

40139071-
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ 
- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

290.913,10 177.329,67 

23 5003369 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Κατερίνης 
με παράρτημα 
ΡΟΜΑ 

4041445-
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

1.272.960,00 737.287,83 

24 5003445 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Αλμωπίας 

40138101-
ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

334.152,00 213.070,29 

25 5003527 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Πέλλας 

40138102-
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

571.860,00 334.825,31 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

26 5003543 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου 
Αλεξάνδρειας με 
παράρτημα ΡΟΜΑ  

40116078-
ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

1.005.397,20 728.310,80 

27 5003579 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Ν 
Προποντίδας 

40149092-
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

368.280,00 177.604,96 

28 5003648 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Βέροιας με 
παράρτημα ΡΟΜΑ 

40116077-
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

978.600,00 242.972,05 

29 5003673 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου 
Πολυγύρου 

40149089-
ΔΗΜΟΣ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

342.144,00 194.147,48 

30 5003677 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Σιθωνίας 

40149093-
ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

229.200,00 152.374,44 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

31 5003736 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Αμφίπολης 

5091002-
ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

168.480,00 60.623,45 

32 5003739 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Λαγκαδά 

40119178-
ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΓΚΑΔΑ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

455.472,00 231.482,61 

33 5003777 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου 
Αριστοτέλη 

40149090-
ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

250.560,00 160.894,04 

34 5003782 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Έδεσσας 

40138100-
ΔΗΜΟΣ 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

356.040,00 186.906,79 

35 5004043 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Ηράκλειας 

40144175-
ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

281.520,00 151.770,71 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

36 5004103 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου 
Ωραιοκάστρου 

40119183-
ΔΗΜΟΣ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

354.480,00 177.779,84 

37 5004345 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου 
Εμμανουήλ 
Παππά 

40144174-
ΔΗΜΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΑΠΠΑ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

315.600,00 207.445,25 

38 5006100 Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου Δίου  
Ολύμπου 

40139070-
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - 
ΟΛΥΜΠΟΥ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

266.400,00 190.680,56 

39 5049907 Ενίσχυση των 
υπηρεσιών 
διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης στο 
Κέντρο 
Κοινότητας 
Δήμου 
ΝεάποληςΣυκεών 

40119179-
ΔΗΜΟΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 
ΣΥΚΕΩΝ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

43.560,00 0 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

40 5052384 Ενίσχυση των 
υπηρεσιών 
διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης σε 
Κέντρα 
ΚοινότηταςΚέντρα 
Ένταξης 
Μεταναστών της 
Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

10411-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Α. Ε. 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

696.960,00 97.758,18 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022 

 

 

Γ) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων  

 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας Παρεμβασης Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1 5001497 Κέντρo 
Ημερήσιας 
Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 
Δήμου Κατερίνης  

4041445-
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής περίθαλψης και 
των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

576.216,78 530.025,34 

2 5001544 Κέντρο 
Ημερήσιας 
Φροντίδας 
Ηλικωμένων 
Δήμου 
Αμπελοκήπων 
Μενεμένης 

4041439-
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής περίθαλψης και 
των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

553.150,00 511.292,58 

3 5001753 Κέντρο 
Ημερήσιας 
Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 
Δήμου Έδεσσας 

4040209-
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής περίθαλψης και 
των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

545.145,07 481.753,27 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας Παρεμβασης Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

4 5002027 Κέντρο 
Ημερήσιας 
Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 
Δήμου Νάουσας 

4041429-ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής περίθαλψης και 
των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

562.484,00 527.468,94 

5 5002069 ΚΕΝΤΡΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

4041569-ΚΕΝΤ. 
ΚΟΙΝ. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓ., 
ΑΘΛΗΤ., 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ 
Δ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής περίθαλψης και 
των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

474.955,00 442.822,00 

6 5002134 Κέντρο 
Ημερήσιας 
Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 
Δήμου Παύλου 
Μελά 

4041568-
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ ΙΡΙΣ 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής περίθαλψης και 
των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

1.114.686,21 1.009.117,26 

7 5002217 Κέντρα 
Ημερήσιας 
Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 
Δήμου 
ΝεάποληςΣυκεών 

4041434-
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-
ΣΥΚΕΩΝ 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής περίθαλψης και 
των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

1.946.100,00 1.439.113,25 

8 5002227 Κέντρο 
Ημερήσιας 
Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 
Δήμου 
Θεσσαλονίκης 

4041467-
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες 
και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής περίθαλψης και 
των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

537.847,02 484.215,22 

 Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022 
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Δ) Λοιπές Δομές  

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας Παρεμβασης Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1 5029302 Επέκταση διεύρυνση και 
αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 
από το Κέντρο 
Ημερησίας Φροντίδας 
παιδιών σε κίνδυνο 
Βέροιας 

613143080-
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 
"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

374.407,88 357.075,20 

2 5029402 Επέκταση διεύρυνση και 
αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 
μακράς φιλοξενίας 
παιδιών σε κίνδυνο από 
το Σπίτι της Βεργίνας 

613143080-
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 
"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

436.424,69 378.136,76 

3 5029404 Επέκταση και 
αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 
από το κέντρο αναφοράς 
και παροχής 
συμβουλευτικής Βέροιας 
Διεύρυνση με λειτουργία 
κέντρου θεραπείας 
τραύματος 

613143080-
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 
"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

179.797,94 174.188,75 

4 5029408 Ίδρυση και λειτουργία 
προστατευόμενης στέγης 
ημιαυτόνομης διαβίωσης 
νέων που προέρχονται 
από δυσλειτουργικές 
οικογένειες ή 
φιλοξενούνται σε δομές 
παιδικής προστασίας στη 
Βέροια 

613143080-
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 
"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

213.958,98 180.833,72 

5 5029944 ΩΡΙΩΝ  Δράσεις για την 
Πρόληψη της 
Περιθωριοποίησης των 
Ανηλίκων και την 
Προστασία του Παιδιού 

6314059-ΑΡΣΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΕΩΝ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

965.862,00 840.496,42 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας Παρεμβασης Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

6 5032741 Λειτουργία κέντρου 
υποστήριξης ενηλίκων με 
ψυχικές διαταραχές στην 
πόλη της Βέροιας από 
τον Σύλλογο Οικογενειών 
και Φιλών Ψυχικής 
Υγείας ΣΟΦΨΥ Ημαθίας 

6314130-
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
(Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

369.036,00 237.696,06 

7 5032845 Υποστήριξη της 
λειτουργίας του χώρου 
προσωρινής φιλοξενίας 
ατόμων που βρίσκονται 
σε κίνδυνο η έχουν 
άμεση ανάγκη του 
Κέντρου στήριξης 
οικογένειας του 
συλλόγου κοινωνικής 
παρέμβασης Έρασμος 

3050838-
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΑΣΜΟΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

287.906,40 210.387,00 

8 5037986 ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

40138100-ΔΗΜΟΣ 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

127.447,05 0 

9 5041437 Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Έδεσσας 

4040209-
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

148.800,00 91.661,84 

10 5041464 Πρόγραμμα Κοινωνικής 
Ένταξης με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη 

6314005-ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

219.199,20 70.565,92 

11 5041485 Μονάδα Άμεσης 
Πρόσβασης με Υπηρεσίες 
Κινητής Μονάδας με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη 

6314005-ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

504.720,00 177.623,50 
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12 5041522 Μονάδα για άτομα με 
ψυχιατρική 
συννοσηρότητα με έδρα 
στη Θεσσαλονίκη 

6314005-ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

320.160,00 101.197,65 

13 5041602 Διεύρυνση των 
προσφερόμενων 
υπηρεσιών του 
συμβουλευτικού 
σταθμού άνοιας του 
δημοτικού ιατρείου και 
των ΚΑΠΗ προς 
ευάλωτες ομάδες του 
Δήμου Καλαμαριάς 

40119019-ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

443.620,80 247.563,71 

14 5041635 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ 

1083504-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

219.045,80 26.689,77 

15 5041652 Οικογενειακή φροντίδα 
δεκαέξι 16 ανήλικων 
κακοποιημένων παιδιών 
από το Ελληνικό Παιδικό 
Χωριό 

5060398-
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

553.392,00 83.082,02 

16 5041719 Ενίσχυση λειτουργίας 
του ιδρύματος Μέλισσα 
και υποστήριξη του 
συστήματος 
απομάκρυνσης των 
παιδιών από το 
οικογενειακό τους 
περιβάλλον 

613143082-
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 
ΘΗΛΕΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Η 
ΜΕΛΙΣΣΑ" 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

275.925,60 239.056,00 

17 5041758 Πρόγραμμα παρέμβασης 
για έφηβους και νέους με 
προβληματική χρήση 
νόμιμων και παράνομων 
ουσιών και εξαρτητικών 
συμπεριφορών 

1083504-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

407.255,14 65.576,62 

18 5041766 Στελέχωση των 
Δημοτικών Ιατρείων του 
Δήμου Θεσσαλονίκης με 

40119171-ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 

672.840,00 318.547,22 
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ιατρικό διοικητικό και 
βοηθητικό προσωπικό 

βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

19 5041774 Δομή Υποστήριξης 
Παιδιού και Οικογένειας 
Δήμου Παύλου Μελά 
Παιδική Ομπρέλα 

40119180-ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

496.195,20 223.627,00 

20 5041775 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

6213153-
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
(ΟΚΑΝΑ) 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

673.920,00 0 

21 5041784 Ενίσχυση και βελτίωση 
των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του 
κοινωνικού Πολυϊατρείου 
Γιατρών του Κόσμου στη 
Θεσσαλονίκη 

5040470-ΓΙΑΤΡΟΙ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

583.564,68 479.225,44 

22 5041827 Δημοτικά Ιατρεία για 
ευπαθείς ομάδες του 
Δήμου ΝεάποληςΣυκεών 

4041154-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-
ΣΥΚΕΩΝ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

734.400,00 292.525,44 

23 5042924 Δημιουργία χαρτών 
ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων κοινωνικό GIS 
Δήμου Σερρών 

40144171-ΔΗΜΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

20.156,20 0 

24 5042948 Επιχορήγηση για τη 
βελτίωση της πρόσβασης 
σε προσιτές βιώσιμες και 
υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες Υγείας και 
Πρόνοιας στην περιοχή 

6312804-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ 
ALZHEIMER &  
ΣΥΓΓΕΝΩΝ  
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 

11.097,00 11.097,00 
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παρέμβασης της 
Στρατηγικής Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ 
της πόλης των 
Γιαννιτσών  Δράσεις για 
υγιή γήρανση 

(ΕΕΝΑΣΔ) 
(ΘΕΣ/ΚΗ) 

της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

25 5043163 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΜΕΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

4041486-
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΛΛΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

53.000,00 0 

26 5044768 Οικοτροφείο για 
πάσχοντες από άνοια 
τελικού σταδίου στο 
Νομό Θεσσαλονίκης 

6312804-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ 
ALZHEIMER &  
ΣΥΓΓΕΝΩΝ  
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 
(ΕΕΝΑΣΔ) 
(ΘΕΣ/ΚΗ) 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

1.338.279,34 0 

27 5044869 Υποστηρικτικές δράσεις 
για την βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας και πρόνοιας σε 
ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού ενίσχυση 
των παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε 
εγκαταλειμμένα παιδιά 
του Ιδρύματος Παιδικής 
Προστασίας Γιαννιτσών 
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ 

6213778-
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
΄΄ΠΑΝΑΓΙΑ Η 
ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ΄΄ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

84.744,12 45.099,21 

28 5045167 Δίκτυο δομών και 
υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση των 
εξαρτήσεων 

6213153-
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
(ΟΚΑΝΑ) 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

1.477.164,00 0 

29 5045463 Μονάδα απεξάρτησης 
από το αλκοόλ και τις 
νόμιμες 
εξαρτήσειςΠολυδύναμο 
Θεραπευτικό Κέντρο για 
τις Νόμιμες Εξαρτήσεις 

1083504-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

226.944,16 11.827,39 

30 5045643 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΝΟΗΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤOY  ΓNΘ 

1083658-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 

128.890,90 128.890,80 
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ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕ 
ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

31 5045650 Οικοτροφείο για 
δεκαπέντε 15 ενήλικα 
άτομα χρονίως πάσχοντα 
από διαταραχές 
αυτιστικού φάσματος με 
χαμηλή λειτουργικότητα 
ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ 

613183165-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ (ΕΕΠΑΑ) 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

1.162.490,01 389.563,65 

32 5045687 Κατ οίκον ψυχιατρική 
νοσηλεία στον Δυτικό 
Τομέα Θεσσαλονίκης 

1083504-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

185.340,07 15.848,58 

33 5045711 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

6213775-ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
"ΣΥΝΘΕΣΗ" 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

130.445,50 108.474,84 

34 5047756 Μονάδα Σωματικής 
Αποτοξίνωσης Ενίσχυση 
της υπάρχουσας Δομής 

1083504-ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

218.797,90 40.247,48 

35 5070506 Ενίσχυση των Φορέων 
Υγείας με επικουρικό 
προσωπικό για την 
ανταπόκριση στις 
ανάγκες λόγω της 
επιδημίας COVID19 στην 
Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 

1090210-
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

39.380.250,00 22.089.951,51 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας Παρεμβασης Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

36 5073618 Θωράκιση της Δημόσιας 
Υγείας στην Περιφέρεια 
μέσω πρόληψης έγκαιρης 
ανίχνευσης και 
αντιμετώπιση της 
επιδημίας Covid19 σε 
χώρους 
μεταναστώνπροσφύγων 
μετακινούμενων 
πληθυσμών 

1010538-ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

4.556.160,00 0 

37 5074657 
 

Ανάπτυξη πρωτοβάθμιας 
υγείας με ενίσχυση των 
τοπικών σταθμών 
φροντίδας και 
περίθαλψης στην 
περιοχή παρέμβασης της 
Στρατηγικής Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ 
της πόλης της Κατερίνης 
 

40139069-ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

90.345,60 28.926,46 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022 

 

Ε) Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων 

Α/Α MIS Τίτλος 
Δράσης 

Δικαιούχος Τομέας 
Παρέμβασης 

Προϋπολογι
σμός 

Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1 5010636 Παροχή 
υπηρεσιών 
Αυτόνομης 
Διαβίωσης και 
Ασφαλούς 
Γήρανσης 
Ηλικιωμένων 

2010002-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(Π.Κ.Μ.) 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά 
προσιτές, 
βιώσιμες και 
υψηλής 
ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβαν
ομένης της 
υγειονομικής 
περίθαλψης και 
των κοινωνικών 
υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

3.688.308,08 1.756.653,35 

2 5045308 Διασύνδεση 
Κέντρων 
Ημέρας για 
Πάσχοντες από 
'ΑνοιαAlzheimer 
με Μονάδες των 
ΟΤΑ 
ΚΑΠΗΚΗΦΗ 

6312804-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΝΟΣΟΥ 
ALZHEIMER &  
ΣΥΓΓΕΝΩΝ  
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 
(ΕΕΝΑΣΔ) 
(ΘΕΣ/ΚΗ) 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά 
προσιτές, 
βιώσιμες και 
υψηλής 
ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβαν
ομένης της 
υγειονομικής 
περίθαλψης και 
των κοινωνικών 
υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

101.392,41 95.278,79 

 
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 
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Πίνακας 1.15.  Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας Παρεμβασης Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1 5035307 Λειτουργία 
Τοπικών 
Ομάδων Υγείας 
ΤΟΜΥ 3ης ΥΠΕ 
στην Περιφέρεια 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

1090210-
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙOΥ 
ΥΓΕΙΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

17.424.029,29 4.578.041,42 

2 5035311 Λειτουργία 
Τοπικών 
Ομάδων Υγείας 
ΤΟΜΥ 4ης ΥΠΕ 
στην Περιφέρεια 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

1090210-
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ 

Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας 

7.441.884,39 1.883.250,03 

 
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022 

 

 

Πίνακας 1.16. ΤΑΠΤΟΚ 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

1 5029545 Κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του ΕΦ  ΟΤΔ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για τις 
δράσεις ΕΚΤ στην 
εγκεκριμένη περιοχή  
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ των 
Δήμων Λαγκαδά Βόλβης 
κλπ 

4040290-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

96.234,78 41.691,42 

2 5029572 Κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του ΕΦ  ΟΤΔ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για τις 
δράσεις ΕΚΤ στην 
εγκεκριμένη περιοχή  
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ του Δ 
Χαλκηδόνος και τμήματος 
του Δ Δέλτα 

4040290-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

32.550,00 22.977,18 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

3 5029785 Κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων ΕΦΟΤΔ Πιερική 
Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ για τις 
δράσεις ΕΚΤ για την 
εγκεκριμένη περιοχή 
εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑ 
στην Πιερία 

5070490-ΠΙΕΡΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

48.012,54 36.733,62 

4 5029991 Κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων ΕΦ  ΟΤΔ ΑΝΗΜΑ 
ΑΕ για τις δράσεις ΕΚΤ 
στην εγκεκριμένη περιοχή 
εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑ 
Ημαθίας 

30605072-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

41.406,52 31.942,14 

5 5030265 Κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων ΕΦΟΤΔ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ για τις 
δράσεις ΕΚΤ στις 
εγκεκριμένες περιοχές 
εφαρμογής ΤΟΠΤΟΚ ΠΑΑ  
ΕΠΑλΘ 

4040221-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

68.747,90 68.538,44 

6 5030282 Κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων ΕΦ  ΟΤΔ ΑΝΠΕ ΑΕ 
για τις δράσεις ΕΚΤ στις 
εγκεκριμένες περιοχές 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ της 
Πέλλας 

30605021-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΠΕΛΛΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
Α.Ε. ΟΤΑ 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

60.836,07 25.141,32 

7 5030414 Κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων ΕΦ  ΟΤΔ  ΑΝΚΙ ΑΕ 
για τις δράσεις ΕΚΤ στην 
εγκεκριμένη περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ της ΠΕ 
Κιλκίς 

30605034-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

37.343,48 18.581,64 

8 5030437 Κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του ΕΦ  ΟΤΔ 
ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ για τις δράσεις 
ΕΚΤ στην εγκεκριμένη 
περιοχή εφαρμογής του 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑ 

30605035-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 
Α.Ε. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

83.173,30 0 

9 5070896 Κατάρτιση Ανέργων για την 
απόκτηση δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας στην 
εγκεκριμένη περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ στην 
ΠΕ Κιλκίς 

30605034-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

199.000,00 0 

10 5050557 Κατάρτιση και πιστοποίηση 
δεξιοτήτων και 
επαγγελματικών 
προσόντων ανέργων στην 
εγκεκριμένη περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ στην 
Ημαθία 

30605072-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

72.000,00 65.669,68 
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Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

11 5050814 Κατάρτιση 
απασχολουμένων στην 
εγκεκριμένη περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ στην 
Ημαθία 

30605072-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

15.600,00 14.116,00 

12 5064429 Ενίσχυση και πιστοποίηση 
επαγγελματικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων ανέργων 
στους στρατηγικούς 
κλάδους της περιοχής 
παρέμβασης Ν Πιερίας 

5070490-ΠΙΕΡΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

63.173,04 33.857,26 

13 5064838 Βελτίωση της πρόσβασης  
ατόμων  αιτούντων άσυλο 
στην τοπική κοινωνική ζωή 
και την απασχόληση στο Ν 
Πιερίας 

5070490-ΠΙΕΡΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

107.996,34 2.530,78 

14 5049002 Κατάρτιση Ανέργων για την 
απόκτηση δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας στην 
εγκεκριμένη περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ που 
περιλαμβάνει τους Δ 
Λαγκαδά Βόλβης και 
τμήματα των 
ΔΩραιοκάστρου Θέρμης 
Θερμαϊκού 
ΠυλαίαςΧορτιάτη και Δέλτα 
του ΝΘεσσαλονίκης 

4040290-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

131.298,36 74.339,04 

15 5067555 Κατάρτιση Ανέργων για την 
απόκτηση δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας για 
την ένταξη τους στην 
τοπική αγορά εργασίας ήκαι 
τη δημιουργία κοινωνικών 
επιχειρήσεων στην 
εγκεκριμένη περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ 
ΔΧαλκηδόνος  τμήμα 
ΔΔέλτα ΝΘεσσαλονίκης 

4040290-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

123.982,95 118.696,30 

16 5072611 Κατάρτιση και 
συμβουλευτική ανέργων 
για την απόκτηση 
δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας στην 
περιοχή παρέμβασης 
ΤΑΠΤΟΚ  ΠΑΑ της 
Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών 

30605035-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 
Α.Ε. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

456.676,50 0 



92 
 

Α/Α MIS Τίτλος Δράσης Δικαιούχος Τομέας 
Παρεμβασης 

Προϋπολογισμός Πληρωμές 
Δικαιούχου 

17 5072612 Κατάρτιση και 
συμβουλευτική 
απασχολούμενων  στην 
περιοχή παρέμβασης 
ΤΑΠΤΟΚ  ΠΑΑ της 
Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών 

30605035-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 
Α.Ε. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

49.042,00 0 

18 5076579 Κατάρτιση Ανέργων για την 
ένταξη τους στην τοπική 
αγορά εργασίας ήκαι τη 
δημιουργία κοινωνικών 
επιχειρήσεων στην 
εγκεκριμένη περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ CLLD1 

4040290-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Στρατηγικές 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
κοινοτήτων 

297.754,00 10.008,24 

19 5174155 Κατάρτιση και Πιστοποίηση 
εργαζομένων με στόχο την 
προσαρμογή στις αλλαγές 
στην εγκεκριμένη περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ CLLD1 

4040290-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
204.231,89 0 

20 5176677 Επαγγελματική 
Συμβουλευτική 
Επαγγελματική Κατάρτιση 
και Πιστοποίηση Γνώσεων 
Ανέργων σε ΤΠΕ στην 
εγκεκριμένη περιοχή 
εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ που 
περιλαμβάνει το Δήμο 
Χαλκηδόνος και τμήμα του 
Δήμου Δέλτα του Νομού 
Θεσσαλονίκης 

4040290-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
93.000,00 0 

Πγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί 

σε επίπεδο δεικτών εκροής και δεκτών αποτελέσματος και 

συνεισφορά στους στόχους της ΠΕΣΚΕ 
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Άξονας Προτεραιότητας 9Α - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 

(ΕΤΠΑ) 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9α – Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που 

συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 

αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης 

της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη 

μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας 

 

Δείκτες Εκροής   

Πίνακας 2.1. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Α (ΕΠ 9a)  

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτης 
Τιμή-Στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την 
κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και 
τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΤΠΑ CO36 Υγεία: Πληθυσμός 
που καλύπτεται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας 

- - 1.200.000,00 - - 1.200.000,001 - - 100,0% 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 

 

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος που συνεισφέρουν στους στόχους της ΠΕΣΚΕ 

στο πλαίσιο της ΕΠ 9α) και του ΑΠ9Α, όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης2 έχει ως 

ακολούθως:  

Κοινός Δείκτης Εκροής CO36 

                                                           
1 Με βάση τα στοχεία της ΕΥΔ ΠΚΜ 2014-2020 Ο δείκτης CO36 «Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας», έχει επιτευχθεί κατά 100%, ενώ προβλέπεται στο κλείσιμο να φτάσει στο 138,2% σαν 
αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών που σχετίζονται με την υγειονομική κρίση για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. 
2 Χρονικό διάστημα αναφοράς έως και 31/12/2019. 
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O δείκτης εκροής με κωδικό CO36 αποτυπώνει τον Πληθυσμό που καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας. Μέχρι το σημείο που μελετάται στην παρούσα έκθεση (31/12/2021) έχουν 

ενταχθεί 43 έργα στο πεδίο που αφορά τις «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές 

υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,  περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις 

ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη 

μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες 

αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας» και τα 

αποτελέσματά τους καταγράφονται στον δείκτη CO36.  Η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023 

ανέρχεται στα 1.200.000,00 άτομα και με βάση τα στοχεία της ΕΥΔ ΠΚΜ 2014-2020 έχει επιτευχθεί 

κατά 100%.  

Η τιμή του δείκτη αφορά στον πληθυσμό που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, και 

προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες σαράντα τρεις (43) ενταγμένες πράξεις υποδομών υγείας:  

Α/Α Κωδ. ΟΠΣ  Τίτλος Έργου 

1 5000616 Επέκταση  αναδιαρρύθμιση Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας προμήθεια και 
εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού  Φάση Β 

2 5000617 Μελέτη κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων  διοίκησης  κεντρικής 
αποστείρωσης και πλυντηρίων ανακατασκευή υπάρχουσας πτέρυγας χειρουργείων 
και προμήθεια  εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του ΠΓΝ 
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ  Φάση Β 

3 5008017 Προμήθεια 15 ασθενοφόρων 4Χ2 για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας 

4 5023628 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ΓΝΘ Γ 
Παπανικολάου και Γ Γεννηματάς Ο Άγιος Δημήτριος 

5 5027323 Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων 4 Ακτινολογικών μηχανημάτων και ενός 1 
Συστήματος ψηφιοποίησης εικόνων σε Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

6 5027405 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

7 5027408 Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα χειρουργεία και 
στην κεντρική αποστείρωση στο ΑΝΘ Θεαγένειο 

8 5028229 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς και το 
Γενικό Νοσοκομείο  ΓΝΚΥ Γουμένισσας 

9 5028273 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σερρών 

10 5028307 Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΓΝΘ Ιπποκρατείου 

11 5050796 Προμήθεια και εγκατάσταση ενός 1 ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος 
ενός επιπέδου στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

12 5063435 Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη 
αναγκών διαφόρων τμημάτων του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

13 5063837 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας 
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Α/Α Κωδ. ΟΠΣ  Τίτλος Έργου 

14 5064471 Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς 

15 5067688 Προμήθεια και εγκατάσταση  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ορθοπαντογράφων 
μηχτων μέτρησης οστικής πυκνότητας υπερήχων λοιπού ιατροτκού εξοπλισμού 
συσκευών ελέγχου ιατροτκού εξοπλισμού και οργάνων ελέγχου ακτινοφυσικού για 
τα ΚΥ της Κ Μακεδονίας 

16 5068862 Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο ΑΝΘ Θεαγένειο 

17 5068895 Προμήθεια ενός αξονικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς 

18 5069170 Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

19 5069186 Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη 
αναγκών διαφόρων τμημάτων του ΓΝΘ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

20 5069397 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΓΝ Χαλκιδικής 

21 5070502 Προμήθεια και εγκατάσταση  έξι 6 ακτινολογικών μηχανημάτων δεκατριών 13 
ψηφιακών εμφανιστηρίων τεσσάρων 4 ψηφιακών μαστογράφων και δεκαέξι 16 
οδοντιατρικών  συγκροτημάτων για τις ανάγκες των ΚΥ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

22 5070568 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις δομές Αβάθμιας και Ββάθμιας 
φροντίδας υγείας για τη Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών του ΓΝΠέλλας 

23 5070786 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 

24 5071127 Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη 
δερματοογκολογικού κέντρου στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Αφροδισίων 
και Δερματικών Νόσων του ΓΝΘ Ιπποκράτειο 

25 5072982 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού 
Νοσοκομείου Κατερίνης 

26 5073456 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1 

27 5073536 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΝΜΕΔΕΣΣΑΣ του 
ΓΝΠΕΛΛΑΣ 

28 5075005 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας 

29 5075014 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ' 2 

30 5075891 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις δομές Αβάθμιας φροντίδας 
υγείας Κεντρικής Μακεδονίας 

31 5075916 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
Ο Άγιος Δημήτριος 

32 5075935 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Αγγειοχειρουργικού 
και του Παθολογοανατομικού Τμήματος του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

33 5076450 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού βιοϊατρικού εξοπλισμού για το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 

34 5076588 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας  
Εξωσωματικός λιθοτρύπτης 

35 5076595 Προμήθειαεγκατάσταση διαφόρων ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για 
κλινικές covid19 και λοιπά τμήματα του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

36 5076600 Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο ΓΝ  ΚΥ 
Γουμένισσας 
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Α/Α Κωδ. ΟΠΣ  Τίτλος Έργου 

37 5076710 Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση 
ασθενών με COVID19 στο ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

38 5087282 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού για το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ  Μέρος 
3ο 

39 5087287 Προμήθεια Mέσων Aτομικής Pροστασίας 

40 5087306 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
Γ Γεννηματάς 

41 5087309 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την κάλυψη 
αναγκών της νεοδιαμορφωθείσας Πνευμονολογικής Κλινικής Λοιμωδών 
Νοσημάτων Covid 19 του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης 

42 5089235 Προμήθειαεγκατάσταση δύο ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΘ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

43 5089242 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΓΝ Σερρών 

 

Οι εν λόγω δράσεις θεωρείται ότι καλύπτουν πλήρως τους πληθυσμούς αναφοράς των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς και Σερρών, στις οποίες χωροθετούνται.  

 

Σε οικονομικούς όρους από τα 86,2 εκ. ευρώ της συνολικής δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων 

έργων για τη βελτίωση των υποδομών υγείας έχουν συμβασιοποιηθεί τα 47,8 εκ. ευρώ (ποσοστό 

55,4%) και έχουν πληρωθεί 29 εκ. ευρώ. Δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 33,6%, το 

οποίο κρίνεται σχετικά χαμηλό για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ. Σημειώνεται 

ωστόσο ότι πάνω από τις μισές δράσεις έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο εξάμηνο του 2023, 

γεγονός που εξηγεί εν μέρει το χαμηλό ποσοστό δαπανών.  

  

 

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ  

Οι δράσεις που τροφοδοτούν το δείκτη με κωδικό CO36, που αποτυπώνει τον Πληθυσμό που 

καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας συνεισφέρουν άμεσα στα ακόλουθα μέτρα και 

στόχους της ΠΕΣΚΕ: 

 Μέτρο πολιτικής 1: Αναβάθμιση και Βελτίωση της Λειτουργίας Δομών και Υποδομών του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας (Προτεραιότητα Πολιτικής 1.1. Πρόσβαση σε βασικά αγαθά, Πυλώνας 1: 

Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας). 
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Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:  

α) Στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και όλων των μορφών ανισοτήτων πρόσβασης 

στον τομέα της υγείας, 

β) στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, 

γ) στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην υγεία των ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων,  

δ) στην αντιμετώπιση των ελλείψεων καινοτόμου τεχνολογίας και ειδικών μονάδων με αποτέλεσμα 

τη μειωμένη ποιότητα και αποτελεσματικότητα διαγνώσεων και θεραπειών, 

ε) στη διατήρηση της υγείας των πολιτών σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο που θα επιτρέπει την ενεργό 

συμμετοχή τους στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας, 

στ) στην εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας εντός της 

Περιφέρειας, 

ζ) στη μείωση περιστατικών θανάτων λόγω μη διαθέσιμων τοπικά κατάλληλων υπηρεσιών υγείας, 

η) στην αντικατάσταση της παλαιάς ιατρικής τεχνολογίας και διασφάλιση της συνέχειας στην 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, 

θ) στη διασφάλιση χρήσης καινοτόμου τεχνολογίας όπου αυξάνει την παραγωγικότητα και 

βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στην διάγνωση και θεραπεία. 

 

  



99 
 

Δείκτες Αποτελέσματος 

 

Πίνακας 2.2. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Α (ΕΠ 9a) 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την 
κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και 
τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας 

I
D  

Δείκτης  Μονάδα 
μέτρησης  

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 
 Τιμή βάσης  Έτος 

βάσης  
Τιμή-
στόχος 
(2023)  

Τιμή 
Υλοποίησης 

Ποσοστό 
Επίτευξης 

Πηγή στοιχείων  

Τ
1
3
5
0  

Δυναμικότητα 
που προκύπτει 
από 
βελτιωμένες 
υποδομές 
υγείας  

Κλίνες  ΛΑΠ  6.791,00  2014  6.901,00  6.951,0 100,7% Υπουργείο Υγείας 
/ 3η και 4η 
Υγειονομικές 
Περιφέρειες  

 

Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό Τ1350 παρουσιάζει υπερεπίτευξη με την δυναμικότητα που 

προκύπτει από βελτιωμένες υποδομές υγείας να ανέρχεται σε 6.951 κλίνες με τιμή στόχο 2023 τις 

6.901 κλίνες  (ποσοστό επίτευξης 100,7%). 

Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ 

ΠΚΜ και αντίστοιχα για την επίτευξη των στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ. 
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Άξονας Προτεραιότητας 9Β - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 

- ΕΚΤ 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των 

ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης 

 

Δείκτες Εκροής  

Πίνακας 2.3. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής (ΕΠ 9i) 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτης 
Τιμή-Στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης 

Ποσοστό Επίτευξης  
(%) 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση 
των δυνατοτήτων απασχόλησης 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

10501  
 

Άτομα που 
αποδεσμεύονται από 
τη φροντίδα 
εξαρτώμενων ατόμων  
 

500 39.500 40.000 190 57.768 57.958 38% 146% 145% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

10902  
 

Άνεργοι ωφελούμενοι 
από ενεργητικές 
πολιτικές 
απασχόλησης  
 

  750 (346) (807) 1.153   153,7% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

10801 
(ΠΡΟΣΘΕ
ΤΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ) 

Δημιουργία 
Περιφερειακού 
Μηχανισμού 
διάγνωσης αναγκών 
αγοράς εργασίας 

  1   1   100,0% 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

 

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος που συνεισφέρουν στους στόχους της ΠΕΣΚΕ 

στο πλαίσιο της ΕΠ 9i του ΑΠ 9Β, όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης έχει ως 

ακολούθως:  

Δείκτης Εκροής 10501 
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Για το δείκτη εκροής με κωδικό 10501 που αποτυπώνει τα Άτομα που αποδεσμεύονται από τη 

φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων,  η πρόοδος υλοποίησης είναι απόλυτα ικανοποιητική με τους  

ωφελούμενους (άνδρες και γυναίκες) να ανέρχονται συνολικά σε 57.958 άτομα, δηλαδή το ποσοστό 

επίτευξης της τιμής στόχου 2023 υπερβαίνει το 100%.   Η τιμή επίτευξης αναφέρεται στο άθροισμα 

των ετών 2015-2020. Ειδικότερα το έτος 2015 οι ωφελούμενοι ανήλθαν συνολικά σε 4.324 άτομα 

(εκ των οποίων οι 4.296 ήταν γυναίκες και οι 28 άνδρες), το έτος 2016 σε 10.336 (εκ των οποίων οι 

10.307 ήταν γυναίκες και οι 29 άνδρες), το 2017 σε 11.145 (εκ των οποίων οι 11.112 ήταν γυναίκες 

και οι 33 άνδρες), το 2018 σε 11.332,00 (εκ των οποίων οι 11.296 ήταν γυναίκες και οι 36 άνδρες) το 

2019 σε 7.585 (εκ των οποίων οι 7.562 ήταν γυναίκες και οι 23 άνδρες), το 2020 σε 13.197 (εκ των 

οποίων οι 13.156 ήταν γυναίκες και οι 41 άνδρες), και το 2021 σε 57 (όλα γυναίκες).  

Η τιμή του δείκτη αφορά στον πληθυσμό που ωφελείται από τις δράσεις της Εναρμόνισης 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής των σχολικών ετών 2015-2016, 2016- 2017, 2018-2019, 

2019-2020  και προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες έξι (6) ενταγμένες πράξεις:  

Α/Α Κωδ. 
ΟΠΣ 

Τίτλος Έργου 

1 5000004 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 
2 5001784 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 
3 5008894 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 
4 5030597 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019 
5 5047026 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 
6 5069536 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 
7 5131425 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 

 

Σε οικονομικούς όρους από τα 194,5 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για την 

εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ενεργητική ένταξη με σκοπό την 

προώθηση ίσων ευκαιριών και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας έχουν συμβασιοποιηθεί τα 189 

εκ. ευρώ (ποσοστό 97,1%) και έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 61 εκ. ευρώ (ποσοστό απορρόφησης 

31,3%). 

 

Δείκτης εκροής 10902 
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Για το δείκτη εκροής με κωδικό 10902 που αποτυπώνει το άθροισμα των Άνεργων ωφελούμενων 

από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, η τιμή υλοποίησης είναι 1.153 άτομα στο πλαίσιο 

υλοποίησης των ακόλουθων δράσεων:  

Α/Α Κωδ.ΟΠΣ Τίτλος Έργου 

1 5010656 Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

2 5011435 Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά 
εκπαιδευτικά προσόντα 

3 5063606 Πρόγραμμα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία στην Έδεσσα 

4 5067557 Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων ευπαθών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης της 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Κατερίνης 

5 5070961 Ανάπτυξη δεξιοτήτων μακροχρόνια ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Γιαννιτσών 

6 5073401 Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης 
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Νάουσας 

 

Σε οικονομικούς όρους από τα 6,48 εκ. ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων 

έργων, για τη ενεργητική ένταξη με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών και τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας, έχουν συμβασιοποιηθεί τα 6,16 εκ. (ποσοστό 95%) με τις πληρωμές, έως και 

τις 31/12/2021, που αποτελεί το χρονικό σημείο αναφοράς, να ανέρχονται σε 5,8 εκ. ευρώ, ήτοι 

ποσοστό απορρόφησης περίπου 90%.  

 

Πρόσθετος δείκτης εκροής 10801 

Για τον πρόσθετο δείκτη εκροής 10801 που αφορά στη Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού 

διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας, η τιμή – στόχος έχει επιτευχθεί.  

 

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ 

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν το  δείκτη εκροής 10501 Άτομα που αποδεσμεύονται 

από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων  συνεισφέρουν άμεσα στο ακόλουθο μέτρο και στόχους της 

ΠΕΣΚΕ: 
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 Μέτρο πολιτικής 9: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισμό) [Προτεραιότητα Πολιτικής 2.1: Πρόσβαση σε βασικές 

υπηρεσίες/ Πυλώνας 2: Πρόληψη και Καταπολέμηση αποκλεισμού των παιδιών] 

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ (μέτρο πολιτικής 9): 

α) Στη στήριξη των νοικοκυριών που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. 

β) Στην ενδυνάμωση των προοπτικών κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης των παιδιών. 

γ) Στη συμβουλευτική υποστήριξη γονέων.  

 

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν το δείκτη εκροής 10902, Άνεργοι ωφελούμενοι από 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, συνεισφέρουν άμεσα στο ακόλουθο μέτρο και στόχους της 

ΠΕΣΚΕ: 

 Μέτρο πολιτικής 11: Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις σε ευπαθείς ομάδες σε 

κλάδους αιχμής της οικονομίας της περιφέρειας / τοπικής οικονομίας [Προτεραιότητας 

Πολιτικής 3.1: Πρόσβαση των Ανέργων σε Υπηρεσίες Ενεργοποίησης/ Πυλώνας 3: 

Προώθηση της Ένταξης]. 

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ (μέτρο πολιτικής 11): 

α) Στην προώθηση και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων που 

ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.  

β) Στην καταπολέμηση διακρίσεων στην απασχόληση.  

γ) Στη δημιουργία ευκαιριών και κινήτρων για απασχόληση.  

δ) Στην ενίσχυση της απασχόλησης μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.  

ε) Στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. 

στ) Στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων.  
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Η υλοποιούμενη δράση που τροφοδοτεί τον πρόσθετο δείκτη 10801 Δημιουργία Περιφερειακού 

Μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας αναμένεται να συνεισφέρει άμεσα στο 

ακόλουθο μέτρο και στόχους της ΠΕΣΚΕ: 

 

 Μέτρο πολιτικής 21: Επιτελική Μονάδα Συντονισμού, Προώθησης και Παρακολούθησης 

δράσεων Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (Προτεραιότητας Πολιτικής 4.1: 

Ενίσχυση Περιφερειακού Μηχανισμού Συντονισμού Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης, Πυλώνας 

4: Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης). 

 

Ειδικότερα αναμένεται να συνεισφέρει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ (μέτρο 

πολιτικής 21): 

α) Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης των πολιτικών ένταξης σε περιφερειακό επίπεδο. 

β) Διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των παρεμβάσεων. 

γ) Ποιότητα των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης. 

δ) Αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων της περιφέρειας που 

συμμετέχουν στο σχεδιασμό ή / και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής ένταξης. 
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Δείκτες Αποτελέσματος – Επενδυτική Προτεραιότητα 9i 

Πίνακας 2.4. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β 
Επενδυτική Προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης 
ID Τίτλος Δείκτη Μονάδα 

μέτρησης 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό Επίτευξης 
(%) 

    Α Γ Σ  Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 
10502 Συμμετέχοντες που 

αποδεσμεύονται από 
τη φροντίδα 
εξαρτημένων ατόμων 
και που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, 
ή που διατηρούν τη 
θέση εργασίας τους, 
αμέσως μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους 

Αρ. ΛΑΠ 15 1.785 1.800 2016 100 9.900 10.000 121 25.144 25.265 121% 254% 252,6% 

10904 Άνεργοι ωφελούμενοι 
από ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης  
που αποκτούν 
εξειδίκευση μετά τη 
λήξη της συμμετοχής 
τους 

    0    337 277 706 983   291,7% 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 
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Η τιμή στόχος 2023 του δείκτη αποτελέσματος με κωδικό 10502 που μετρά τους συμμετέχοντες που 

αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 

εργασίας ή άλλο έχει επιτευχθεί πλήρως σε ποσοστό υπερδιπλάσιο (252%) και στις ωφελούμενες 

γυναίκες ανέρχεται σε 254% και στους ωφελούμενες άνδρες σε 121%. Συνολικά έχουν αποδεσμευτεί 

από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων για να αναζητήσουν εργασία 25.265 ωφελούμενοι.  

Οι άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης  που αποκτούν εξειδίκευση μετά 

τη λήξη της συμμετοχής τους ανέρχονται σε 983 άτομα, ήτοι σχεδόν το τριπλάσιο (291,7%) σε 

σύγκριση με την τιμή στόχο 2023.  

Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει την πολύ ικανοποιητική πορεία υλοποίησης της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, για την επίτευξη των στόχων της καθώς και στο βαθμό που 

συνδέονται,  των στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ.  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii – Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην 

εκπαίδευση, στην απασχόληση και την τοπική κοινωνική ζωή 

 

Δείκτες Εκροής  

Πίνακας 2.5. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9ii) 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 
Π

ερ
ιφ

έρ
ει

α
ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτης 

Τιμή-Στόχος 
(2023) 

Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii - Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση 
και στην τοπική κοινωνική ζωή 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

CO15  
(κοινός 
δείκτης 
εκροής) 

μετανάστες, 
συμμετέχοντες 
αλλοδαπής 
προέλευσης, 
μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομέ
νων 
περιθωριοποιημένω
ν κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά)  
 

  200 (41) (98) 139   69,5% 
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Πίνακας 2.5. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9ii) 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 
Π

ερ
ιφ

έρ
ει

α
ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτης 
Τιμή-Στόχος 

(2023) 
Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

05502  
 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
δομών  

 

  2   23   100% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

05503  
 

Αριθμός 
ωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων 
δομών  

 

  2000 (2326) (480) 28064   140,3% 

    Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος που συνεισφέρουν στους στόχους της ΠΕΣΚΕ 

στο πλαίσιο της ΕΠ 9ii του ΑΠ 9Β, όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης έχει ως 

ακολούθως:  

Κοινός Δείκτης Εκροής CO15 

Για το δείκτη εκροής με κωδικό CO15, που αποτυπώνει τους μετανάστες συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, η τιμή υλοποίησης για την περίοδο αναφοράς (έως και 31-12-2021) ανέρχεται σε 139 

ωφελούμενους, 41 άνδρες και 98 γυναίκες, ήτοι το ποσοστό επίτευξης αγγίζει το 70%. Σημειώνεται 

επιπλέον ότι τον Ιανουάριο του 2019 εντάχθηκαν 5 νέες δράσεις με τις οποίες αναμένεται να 

επιτευχθεί η τιμή στόχος 2023 (βλ. η τιμή-στόχος των εντάξεων ανέρχεται σε 226 συμμετέχοντες με 

τιμή στόχο 2023 τους 200 συμμετέχοντες).  

Η τιμή του δείκτη προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες πέντε (5) ενταγμένες πράξεις:  

                                                           
3 Στοιχεία υλοποίησης βάσει της αναφοράς ΟΠΣ έως 31/12/2021. Σημειώνεται ότι ο δείκτης με 
βάση το ΕΠ έχει ως πρωτογενή πηγή στοιχείων το Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πληροφοριακό 
Σύστημα ΓΓ Ισότητας των Φύλων.  
 
4 Όπως υποσημείωση 7. 
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A/A Κωδ. 
ΟΠΣ 

Τίτλος Έργου 

1 5033755 Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον 
Δήμο Σερρών. 

2 5036159 Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον 
Δήμο Δέλτα. 

3 5036184 Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στο 
Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης. 

4 5037857 Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στο 
Δήμο Ηρακλειάς. 

5 5037927 Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στο 
Δήμο Αλεξάνδρειας. 

 

Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός της  πράξης ανέρχεται 

σε 369 χιλ. € ενώ οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 269 χιλ. € (ποσοστό 72,8%). Το δε ποσοστό 

απορρόφησης ανέρχεται σε 37% (καταχωρημένες δαπάνες 137 χιλ. €).  

 

Για το δείκτη εκροής με κωδικό 05502, που αποτυπώνει αριθμό υποστηριζόμενων δομών στο 

πλαίσιο της ΕΠ 9ii,  η τιμή στόχος έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 100% και αφορά στην υποστήριξη δύο 

(2) δομών αστέγων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η τιμή του 

δείκτη τροφοδοτείται από την ενταγμένη πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5001616 και τίτλο Δομές Αστέγων 

Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός της  πράξης ανέρχεται 

σε 3,4 εκ. € ενώ και οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 3,4 εκ. €. Το δε ποσοστό απορρόφησης 

ανέρχεται σχεδόν στο 79,4% (καταχωρημένες δαπάνες αξίας 2,7 εκ. €).  

 

Δείκτης Εκροής 05503 

Για το δείκτη εκροής με κωδικό 05503, που αποτυπώνει αριθμό ωφελούμενων των 

υποστηριζόμενων δομών στο πλαίσιο της ΕΠ 9ii,  η τιμή υλοποίησης έχει ήδη υπερβεί την τιμή στόχο 

2023 και ανέρχεται σε 2.806 ωφελούμενους (ποσοστό επίτευξης 140%).  

Η τιμή του δείκτη τροφοδοτείται από την ενταγμένη πράξη με κωδικό MIS 5001616 και τίτλο Δομές 

Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορά των αριθμό ωφελούμενων άστεγων των εν λόγω δομών. 
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Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός της  πράξης ανέρχεται 

σε 3,4 εκ. € ενώ και οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 3,4 εκ. €. Το δε ποσοστό απορρόφησης 

αγγίζει το 80% (καταχωρημένες δαπάνες αξίας 2,7 εκ. €).  
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Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ 

 

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν το δείκτη με κωδικό CO15, που αποτυπώνει τους 

μετανάστες συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης συνεισφέρει άμεσα στο ακόλουθο μέτρο και 

στόχους της ΠΕΣΚΕ: 

 Μέτρο πολιτικής 17: Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις με στόχο την 

κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (π.χ. Ρομά, 

μετανάστες) [Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και 

ποιοτικές υπηρεσίες/ Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης]. 

 

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ: 

α) Στην προώθηση στην απασχόληση ατόμων που εντάσσονται σε περιθωριοποιημένες κοινότητες. 

β) Στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την εξοικείωση των ωφελουμένων με τη χρήση της. 

 

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν τους δείκτες με κωδικό 05502 και 05503 που 

αποτυπώνουν τον αριθμό υποστηριζόμενων δομών και των ωφελουμένων των υποστηριζόμενων 

δομών  στο πλαίσιο της Επενδυτικής προτεραιότητας 9ii συνεισφέρουν άμεσα στα ακόλουθα μέτρα 

και στόχους της ΠΕΣΚΕ: 

 Μέτρο πολιτικής 2: Αναβάθμιση και Λειτουργία Κέντρων Υποδοχής Αστέγων με 

πρόβλεψη κινητών μονάδων [Προτεραιότητα Πολιτικής 1.1: Πρόσβαση σε βασικά αγαθά 

/ Πυλώνας 1:Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας] 

 

Ειδικότερα συνεισφέρουν άμεσα στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ: 

α) Στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα 

των αστέγων. 
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β) Στην πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης. 

γ) Στην πρόσβαση σε κατάλληλη στέγη. 

δ) Στην αντιμετώπιση κρίσεων. 

ε) Στην προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού. 

Δείκτες Αποτελέσματος  

Πίνακας 2.6. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9ii) 
Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii - Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην τοπική 
κοινωνική ζωή 
ID Τίτλος Δείκτη Μονάδα 

μέτρησης 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

Τιμή 
Υλοποίησης 

Ποσοστό 
Επίτευξης 

Πηγή 
στοιχείων 

    Α Γ Σ  Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ  
05504 Αριθμός δομών που 

προσφέρουν 
βελτιωμένες / 

διευρυμένες υπηρεσίες 

 

Αριθμός ΛΑΠ   0 2014   2   0   0% Έρευνα5 

11104 

 
Μετανάστες, 

συμμετέχοντες 
αλλοδαπής 

προέλευσης, 
μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά) που 
δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας, 
που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, 
που αποκτούν 

εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους 

 

Αριθμός ΛΑΠ   240 2014   30 (25) (61) 86   286% ΟΠΣ, 
microdata 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

                                                           
5 Ο δείκτης θα αποτιμηθεί στο πλαίσιο μελέτης αξιολόγησης  και οι τιμές θα δοθούν στο επίπεδο της επενδυτικής 

προτεραιότητας.  
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Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/ 

διευρυμένες υπηρεσίες  παρουσιάζει μηδενική τιμή υλοποίησης και μηδενικό ποσοστό επίτευξης.  

Με βάση το Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη ο όρος «διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες» 

αναφέρεται σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αυτές οι υπηρεσίες, ανάλογα 

με την κατηγορία της δομής μπορεί να αφορούν δράσεις δικτύωσης,  ή/και διεύρυνση των ομάδων 

στόχου στις οποίες απευθύνονται, ή/και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

(συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης ή παραπομπής στα Κέντρα Κοινότητας,  ή/και  χρήση 

βελτιωμένων εργαλείων όπως το πληροφοριακό σύστημα, κ.α.). Δεδομένου ότι η τιμή του δείκτη θα 

προκύψει μέσα από έρευνα/μελέτη αξιολόγησης ποιότητας σχετικά με το αν οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται έχουν βελτιωθεί ή διευρυνθεί, δεν μπορούν σε αυτή τη χρονική περίοδο να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την επίτευξη του εν λόγω στόχου του ΕΠ ΠΚΜ και αντίστοιχα για 

την επίτευξη των στόχων μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ. Σημειώνεται ότι, ο δείκτης θα αποτιμηθεί στο 

πλαίσιο μελέτης αξιολόγησης  και οι τιμές θα δοθούν στο επίπεδο της επενδυτικής προτεραιότητας.  

Για το δείκτη αποτελέσματος με κωδικό 11104 «Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) 

που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που 

αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους», το ποσοστό επίτευξης είναι σχεδόν 

τριπλάσιο της τιμής στόχου 2023 (286,6%) και ανέρχεται σε 86 ωφελούμενους, εκ των οποίων οι 

είκοσι πέντε (25) άνδρες και οι υπόλοιπες γυναίκες.  
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Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii – Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των 

ίσων ευκαιριών 

Δείκτες Εκροής  

Πίνακας 2.7. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iii) 
 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α
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Μ
ο

νά
δ
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ρ
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η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτης 
Τιμή-Στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

11109 
(πρώην 
CO16)  
ΝΕΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡ
ΗΣΗ  6 

Συμμετέχοντες με 
αναπηρία ή/και 
χρόνιες παθήσεις 
(πρώην CO16 
συμμετέχοντες με 
αναπηρία)  
 [Νέος τίτλος δείκτη 
με βάση την 
τελευταία 
Αναθεώρηση]  

  170,00  
 

34 101 135   79,4% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

05502  
 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
δομών  
 

  19   28 7   147,3% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

05503  
 

Αριθμός 
ωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων 
δομών  
 

  2.200 289 4.568 4.8578   220,7% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

10501  
 

Άτομα που 
αποδεσμεύονται 
από τη φροντίδα 
εξαρτώμενων 
ατόμων  
 

  850 140 2.106 2.506   294,8% 

                                                           
6 Με βάση την τελευταία Αναθεώρηση, αντικαθίσταται ο επιχειρησιακός κοινός δείκτης εκροής CO16 

«Συμμετέχοντες με αναπηρία» από τον ειδικό δείκτη εκροής «Συμμετέχοντες με αναπηρία ή/και χρόνιες 

παθήσεις», προκειμένου να καταγράφονται ορθά οι άμεσα συμμετέχοντες ΑμεΑ.  Ο νέος δείκτης έχει την ίδια 

μεθοδολογία μέτρησης με τον δείκτη CO16, (δηλαδή και εδώ αξιοποιούνται τα απογραφικά δελτία εισόδου 

συμμετεχόντων) και την ίδια τιμή-στόχο για το 2023. 

7 Σημειώνεται ότι ο δείκτης με βάση το ΕΠ έχει ως πρωτογενή πηγή στοιχείων το Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός 
Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πληροφοριακό 
Σύστημα ΓΓ Ισότητας των Φύλων.  
8 Όπως υποσημείωση 7. 
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Πίνακας 2.7. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iii) 
 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία
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ερ
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έρ
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α
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Μ
ο
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ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτης 
Τιμή-Στόχος (2023) Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

11501  
 

Αριθμός σχολικών 
μονάδων που 
επωφελούνται από 
εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 

  339   9449   278,4% 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 

 

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος που συνεισφέρουν στους στόχους της ΠΕΣΚΕ 

στο πλαίσιο της ΕΠ 9iii του ΑΠ 9Β, όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης έχει ως 

ακολούθως:  

Κοινός Δείκτης εκροής CO16 

Για το κοινό δείκτη εκροής με κωδικό CO16  που αποτυπώνει τους συμμετέχοντες με αναπηρία η 

πρόοδος στην υλοποίηση είναι πολύ ικανοποιητική με τους ωφελούμενους να ανέρχονται σε 135 

άτομα, 34 άνδρες και 101 γυναίκες, ήτοι ποσοστό επίτευξης σχεδόν 80%.   

Η τιμή του δείκτη τροφοδοτείται από την ενταγμένη πράξη με κωδικό MIS 5011444 και τίτλο 

Ολοκληρωμένη υπηρεσία καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της κοινωνικής 

ένταξης των ατόμων με αναπηρία των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που 

διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με ημ/νία έναρξης τον Ιούλιο του 2018 και 

λήξης τον Ιούνιο του 2023 και αφορά των αριθμό ατόμων με αναπηρία που επωφελούνται. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, ανέρχεται σε 1,22 εκ. €, ενώ έχει συμβασιοποιηθεί σε ένα 

μέρος του, αξίας 272,1 χιλ. € δηλαδή 22,3%.  Επίσης,  το  ποσοστό απορρόφησης ανήλθε στις 240,1 

χιλ. €  . Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι με το εν λόγω έργο αναμένεται ότι θα επιτευχθεί πλήρως η 

τιμή στόχος 2023, ήτοι 170 ωφελούμενοι συμμετέχοντες με αναπηρία.  

                                                           
9 Σημειώνεται ότι ο δείκτης με βάση το ΕΠ έχει πρωτογενή πηγή στοιχείων την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – τομέα 
Παιδείας. 
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Ειδικότερα στο πλαίσιο του εν λόγω έργου προγραμματίζεται να παρασχεθούν οι ακόλουθες 

υπηρεσίες:  

α) Υπηρεσία ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για την προώθηση της εφαρμογής της 

δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών 

(αιρετών και μη) της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης,  συλλογικών φορέων, όπως 

κοινωνικοί εταίροι, σύλλογοι εργαζομένων, επιστημονικοί φορείς (π.χ. επιμελητήρια) κ.α. να 

ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στην πολιτική και δράση τους, την 

ενημέρωση των στελεχών που απασχολούνται σε υπηρεσίες που προσεγγίζει μεγάλος αριθμός 

πολιτών και οι οποίες παίζουν κεντρικό ρόλο στο ζήτημα της κοινωνικής ένταξης λόγω της 

πληροφόρησης που παρέχουν - όπως είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα Κέντρα Κοινότητας 

και τα ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ - σε θέματα εξυπηρέτησης/συναλλαγής ατόμων με αναπηρία και χρόνιες 

παθήσεις, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επιχειρήσεων και εργοδοτικών φορέων για 

θέματα σχετιζόμενα με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με σκοπό 

για την προσφορά θέσεων εργασίας σε αυτά, την ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες 

παθήσεις για τα δικαιώματά τους στον τομέα της απασχόλησης και την εργασία.  

β) Υπηρεσία συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και προώθησης στην 

απασχόληση για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με στόχο την ανάπτυξη των 

απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων για την ενδυνάμωσή τους και 

συνακόλουθα τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποτελεσματικών επαγγελματικών 

αποφάσεων, τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων τους για την ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας, την εξοικείωσή τους με ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο εργασιακό περιβάλλον, τη 

βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου τους. 

 

Δείκτες Εκροής 05502 και 05503 

Για το δείκτη εκροής με κωδικό 05502, που αποτυπώνει αριθμό υποστηριζόμενων δομών στο 

πλαίσιο της ΕΠ 9iii,  η τιμή στόχος έχει επιτευχθεί σε ποσοστό που υπερβαίνει το 100%, ήτοι 28 

δομές (υπερεπίτευξη του στόχου 2023, που είναι 19 δομές).    
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Για το δείκτη εκροής με κωδικό 05503, που αποτυπώνει τον αριθμό ωφελούμενων των 

υποστηριζόμενων δομών στο πλαίσιο της ΕΠ 9iii,  η τιμή υλοποίησης  4.857 ωφελούμενοι είναι 

υπερδιπλάσια της τιμής στόχου 2023 (ποσοστό επίτευξης 220%).  

Οι δύο ως άνω δείκτες τροφοδοτούνται από τις ίδιες δράσεις. Συγκεκριμένα οι τιμές του δείκτη 

εκροής με κωδικό 05502 και καθώς και του δείκτη εκροής 05503 τροφοδοτούνται από τις ακόλουθες 

είκοσι οκτώ (28) ενταγμένες πράξεις:    

Α/Α Κωδ. ΟΠΣ Τίτλος Έργου 

1 5000543 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 

2 5000559 Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών Δήμου Κορδελιού Ευόσμου 

3 5000596 Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες  θύματα βίας  Ξενώνας φιλοξενίας ΕΚΚΑ 
Θεσσαλονίκης 

4 5000619 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

5 5000675 Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των 
γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας  Ξενώνας φιλοξενίας Δήμου 
Θεσσαλονίκης 

6 5000786 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

7 5000855 Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο 
Δήμο Βέροιας 

8 5001439 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΚΔΗΦ  Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος 

9 5001512 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΚΔΗΦ  Κέντρο Ειδικής Αγωγής 

10 5001582 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν ΚΙΛΚΙΣ ΒΗΜΑΤΙΖΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΔΗΦ  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με 
αναπηρία Ν Κιλκίς ΒηματίΖΩ 

11 5001628 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΚΔΗΦ  Φιλανθρωπικό Σωματείο 
Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης 

12 5001646 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΜΠΝΕΥΣΗ  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΔΗΦ  Έμπνευση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

13 5001651 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΚΔΗΦ  
Φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ Ν 
Ημαθίας 

14 5001691 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΔΗΦ  ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης  
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Α/Α Κωδ. ΟΠΣ Τίτλος Έργου 

15 5001732 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΥΖΩΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΔΗΦ  Συζωή 

16 5001739 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑμεΑ Ο ΣΩΤΗΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΔΗΦ  Ο Σωτήρ 3 

17 5001745 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑμεΑ Η ΖΩΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΔΗΦ  Η ΖΩΗ 

18 5033629 Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων 
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας 

19 5041413 Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος για την υλοποίηση του 
έργου ΚΔΗΦ 

20 5041722 Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής 
Απασχόλησης ΑΜΕΑ Ο Σωτήρ για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ  ΣΩΤΗΡ 1 

21 5041763 Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσια Φροντίδας η ΖΩΗ 2 

22 5053860 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Λειτουργία  δυο 2 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ 
της ΕΣΒΕ 

23 5053974 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου 
ΝεάποληςΣυκεών 

24 5054683 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ Ο ΣΩΤΗΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Λειτουργία  Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 7 ενοίκων 

25 5055291 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ  DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στέγη  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου 
DOWN Ελλάδος 

26 5055333 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Λειτουργία ΣΥΔ του Συλλόγου 
Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης 

27 5060268 Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών 
Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας για τη λειτουργία ΚΔΗΦ 

28 5168867 Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων 
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας 

 

Σε οικονομικούς όρους από τα 32,03 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για τη 

καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών που εντάχθηκαν 

έως τις 31/12/2021 (χρονικό σημείο αναφοράς της παρούσας έκθεσης) συμβασιοποιήθηκαν τα 30,6 

εκ. ευρώ (ποσοστό 95,5%) και έχουν πληρωθεί δαπάνες αξίας 22,09 εκ. ευρώ, δηλαδή το ποσοστό 

απορρόφησης ανέρχεται σε 69%. Το ποσοστό αυτό θεωρείται  ικανοποιητικό στο δεδομένο χρονικό 

διάστημα υλοποίησης του ΕΠ ΠΚΜ.  
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Δείκτης εκροής 10501      

Για το δείκτη εκροής με κωδικό 10501 που αποτυπώνει τα Άτομα που αποδεσμεύονται από τη 

φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων,  η πρόοδος υλοποίησης είναι πολύ ικανοποιητική με το σύνολο των 

ωφελούμενων να ανέρχεται συνολικά σε 2.506 συμμετέχοντες (εκ των οποίων οι 140 είναι άνδρες 

και οι 2.106 γυναίκες), υπερβαίνοντας κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 που ήταν 850 άτομα (ποσοστό 

επίτευξης 294,8%). Η τιμή επίτευξης αναφέρεται στο άθροισμα των ετών 2015-2020. Ειδικότερα το 

έτος 2015 οι ωφελούμενοι ανήλθαν συνολικά σε 181 άτομα, το έτος 2016 αυξήθηκαν σε 277, το 

2017 σε 356 το 2018 σε 363, το 2019 σε 283, το 2020 σε 394 και το 2021 σε 392.  

Η τιμή του δείκτη αφορά σε συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων 

ατόμων και  που ωφελούνται από τις δράσεις της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής των σχολικών ετών 2015-2016, 2016- 2017, 2018-2019 και 2019-2020 για ΑμεΑ και προκύπτει 

αθροιστικά από τις ακόλουθες επτά (7) ενταγμένες δράσεις:  

Α/Α Κωδ. ΟΠΣ Τίτλος Έργου 

1 5000005 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 
ΑΜΕΑ 

2 5001785 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 
ΑΜΕΑ 

3 5008896 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2017-2018 ΑΜΕΑ  

4 5030643 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019 
ΑΜΕΑ 

5 5047027 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020  
ΑΜΕΑ 

6 5069537 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021  
ΑΜΕΑ 

7 5131426 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2021-2022  ΑΜΕΑ 

 

Σε οικονομικούς όρους από τα 9,5 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για την 

καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών έχουν 

συμβασιοποιηθεί τα 9,3 εκ. ευρώ (ποσοστό 97%) και καταχωρήθηκαν πληρωμές 5,6 εκ. ευρώ 

(ποσοστό απορρόφησης 59,6 %). 

 

Δείκτης εκροής 11501 
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Για το δείκτη εκροής με κωδικό 11501 που αποτυπώνει τον Αριθμό σχολικών μονάδων που 

επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις,  η πρόοδος υλοποίησης είναι πολύ ικανοποιητική 

με το σύνολο των σχολείων που επωφελούνται από τη δράση να ανέρχεται συνολικά σε 944 σχολεία 

επιτυγχάνοντας και ταυτόχρονα υπερβαίνοντας την τιμή στόχο 2023 που ήταν 339 σχολεία (ποσοστό 

επίτευξης 2378,4%). Η τιμή επίτευξης αναφέρεται στο άθροισμα των ετών 2015-2020. Ειδικότερα το 

έτος 2015 τα σχολεία που επωφελήθηκαν της δράσης ανήλθαν συνολικά σε 58, το έτος 2016 

αυξήθηκαν σε 127, το 2017 ανήλθαν σε 123,  το 2018 σε 161, το 2019 σε 160, το 2020 σε 171 και το 

2021 σε 144..   

Η τιμή υλοποίησης του δείκτη προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες επτά (7) ενταγμένες 

πράξεις:  

Α/Α Κωδ. ΟΠΣ Τίτλος Έργου 

1 5000029 Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή 
και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

2 5001888 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για  την ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςσχολικό έτος 2016-2017 

3 5008901 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικό έτος 2017-2018 

4 5030593 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικό έτος 2018-2019 

5 5047097 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικό έτος 2019-2020 

6 5066831 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 2020-2021 

7 5114172 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 2021-2022 

  

Σε οικονομικούς όρους από τα 11 εκ. ευρώ συνολικού προϋπολογισμού των έργων για τη 

καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών έχουν 

συμβασιοποιηθεί το σύνολο (ποσοστό 100%) και έχουν καταχωρηθεί πληρωμές 10,16 εκ. ευρώ δηλ. 

ποσοστό απορρόφησης άνω του 92,4%. 

 

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ 
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Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν το κοινό δείκτη εκροής CO16 συνεισφέρουν άμεσα 

στο ακόλουθο μέτρο και στόχους της ΠΕΣΚΕ: 

 Μέτρο πολιτικής 18: Αναβάθμιση και υποστήριξη στη λειτουργία δομών και υπηρεσιών για 

άτομα με αναπηρία [Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 

υπηρεσίες, Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης].  

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ: 

α) Στην αποφυγή της περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρίες.  

β)  Στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, της ψυχοσυναισθηματικής τους ωρίμανσης, και, της 

κοινωνικής τους ένταξης. 

γ) Στη συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη των οικογενειών τους. 

δ)  Στην αύξηση της απασχολησιμότητας. 

ε) Στην ισότιμη και ισόρροπη προσφορά βασικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα 

από τον τόπο διαμονής τους. 

στ) Στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων. 

 

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν τους δείκτες με κωδικούς 05502 και 05503 που 

αποτυπώνουν τον αριθμό υποστηριζόμενων δομών και των ωφελουμένων των υποστηριζόμενων 

δομών  στο πλαίσιο της Επενδυτικής προτεραιότητας 9iii συνεισφέρουν άμεσα στα ακόλουθα δύο 

(2) μέτρα και στόχους της ΠΕΣΚΕ: 

 Μέτρο πολιτικής 18: Αναβάθμιση και υποστήριξη στη λειτουργία δομών και υπηρεσιών για 

άτομα με αναπηρία [Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 

υπηρεσίες, Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης]. 

 Μέτρο πολιτικής 19: Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων 

γυναικών [Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες, 

Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης]. 
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Ειδικότερα συνεισφέρουν άμεσα στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ: 

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες ΑμεΑ (μέτρο πολιτικής 18) στην: 

α) Αποφυγή περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρίες.  

β) Βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, της ψυχοσυναισθηματικής τους ωρίμανσης, και, της 

κοινωνικής τους ένταξης. 

γ) Συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη των οικογενειών τους. 

δ) Στην αύξηση της απασχολησιμότητας.  

ε) Στην ισότιμη και ισόρροπη προσφορά βασικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα 

από τον τόπο διαμονής τους. 

στ) Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων. 

Όσον αφορά τις συμμετέχουσες γυναίκες θύματα βίας (μέτρο πολιτικής 19): 

α) Στην παροχή ψυχολογικής στήριξης.  

β) Σε υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης σε θέματα ισότητας των φύλων. 

γ) Σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής.  

δ) Στην παροχή ασφαλούς διαμονής σε συνεργασία με τα τοπικά Αστυνομικά Τμήματα.  
 

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν το δείκτη εκροής με κωδικό 10501 Άτομα που 

αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων  συνεισφέρουν άμεσα στο ακόλουθο μέτρο 

πολιτικής και στόχους της ΠΕΣΚΕ: 

 
 

 Μέτρο πολιτικής 9: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό) [Προτεραιότητα Πολιτικής 2.1: Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες/ Πυλώνας 2: Πρόληψη 

και Καταπολέμηση αποκλεισμού των παιδιών]. 

 

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων (μέτρο πολιτικής 9): 
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α) Στη στήριξη των νοικοκυριών που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.  

β) Στην ενδυνάμωση των προοπτικών κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης των παιδιών.  

γ) Στη συμβουλευτική υποστήριξη γονέων.  

 

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν το κοινό δείκτη εκροής 11501 Αριθμός σχολικών 

μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις συνεισφέρουν άμεσα στο ακόλουθο 

μέτρο και στόχους της ΠΕΣΚΕ: 

 Μέτρο πολιτικής 18: Αναβάθμιση και υποστήριξη στη λειτουργία δομών και υπηρεσιών για 

άτομα με αναπηρία [Προτεραιότητα Πολιτικής 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 

υπηρεσίες, Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης].  

 

Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ: 

α) Στην αποφυγή της περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρίες. 

β)  Στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, της ψυχοσυναισθηματικής τους ωρίμανσης, και, της 

κοινωνικής τους ένταξης. 

γ) Στη συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη των οικογενειών τους. 

δ)  Στην αύξηση της απασχολησιμότητας. 

ε) Στην ισότιμη και ισόρροπη προσφορά βασικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα 

από τον τόπο διαμονής τους. 

στ) Στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων. 
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Δείκτες Αποτελέσματος  

Πίνακας 2.8. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iii) 
Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

ID Τίτλος Δείκτη Μονάδα 
μέτρησης 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει

α
ς 

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό 
Επίτευξης 

    Α Γ Σ  Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

05504  

 
Αριθμός δομών που 
προσφέρουν 
βελτιωμένες / 
διευρυμένες υπηρεσίες  

 

Αριθμός ΛΑΠ   0 2015   19   3310   173,6% 

10502  

 
Συμμετέχοντες που 
αποδεσμεύονται από 
τη φροντίδα 
εξαρτημένων ατόμων 
και που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 
που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, 
ή που διατηρούν τη 
θέση  

 

Αριθμός ΛΑΠ 9 66 75 2016 20 235 255 121 476 597   234,1% 

11102  

 
Συμμετέχοντες με 
αναπηρία που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας 
,που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
που αποκτούν 

Αριθμός ΛΑΠ   0 2015   30   0   0 

                                                           
10 Αφορά τιμές εντάξεων. Η τιμή υλοποίησης θα αποτυπωθεί από σχετική έρευνα/μελέτη.  
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Πίνακας 2.8. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iii) 
Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους  

 
11509  

 
Ποσοστό σχολείων που 
παρέχουν υπηρεσίες 
εκπαιδευτικής στήριξης 
σε μαθητές ΑμεΑ  

 

Ποσοστό ΛΑΠ   3,6 2016   5,5   5,511   100% 

     Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

 

                                                           
11 Σύμφωνα με τα στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2021. Σημειώνεται ότι με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πηγή του δείκτη είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – τομέας 
Παιδείας (ετήσια έκθεση 2018 και Τελική Ετήσια Έκθεση). 
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Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 05504,  που αποτυπώνει τον Αριθμό δομών που προσφέρουν 

βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες12,  παρουσιάζει πολύ ικανοποιητική επίτευξη σε επίπεδο 

εντάξεων (τόσο η τιμή υλοποίησης όσο και το ποσοστό επίτευξης στον πίνακα αναφέρονται σε 

αριθμό εντάξεων). Με βάση το Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη ο όρος «διευρυμένες/βελτιωμένες 

υπηρεσίες» αναφέρεται σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αυτές οι 

υπηρεσίες, ανάλογα με την κατηγορία της δομής μπορεί να αφορούν δράσεις δικτύωσης,  ή/και 

διεύρυνση των ομάδων στόχου στις οποίες απευθύνονται, ή/και διεύρυνση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης ή παραπομπής στα Κέντρα Κοινότητας,  ή/και  

χρήση βελτιωμένων εργαλείων όπως το πληροφοριακό σύστημα, κ.α.). Δεδομένου ότι η τιμή του 

δείκτη θα προκύψει μέσα από έρευνα/μελέτη αξιολόγησης ποιότητας σχετικά με το αν οι υπηρεσίες 

που προσφέρονται έχουν βελτιωθεί ή διευρυνθεί, δεν μπορούν σε αυτή τη χρονική περίοδο να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την επίτευξη του εν λόγω στόχου του ΕΠ ΠΚΜ και 

αντίστοιχα για την επίτευξη των στόχων μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ. Σημειώνεται ότι, ο δείκτης θα 

αποτιμηθεί στο πλαίσιο μελέτης αξιολόγησης  και οι τιμές θα δοθούν στο επίπεδο της επενδυτικής 

προτεραιότητας.  

Η τιμή υλοποίησης του δείκτη αποτελέσματος με κωδικό 10502, που μετρά Συμμετέχοντες που 

αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 

εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση παρουσιάζει πολύ 

ικανοποιητική πορεία με το ποσοστό επίτευξης να υπερβαίνει το 100%. Επίσης, τόσο στους άνδρες 

όσο και στις γυναίκες η τιμή στόχος 2023 έχει επιτευχθεί σε ποσοστό που υπερβαίνει το 100%.  

 Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται πολύ ικανοποιητικό τόσο για το χρονικό σημείο υλοποίησης του ΕΠ 

ΠΚΜ όσο αντίστοιχα για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ. 

Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 11102 Συμμετέχοντες με αναπηρία που δραστηριοποιούνται σε 

αναζήτηση εργασίας ,που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που 

                                                           
12 Με βάση το Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη ορίζεται ο όρος «διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες» σε σχέση με 
την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αυτές οι υπηρεσίες, ανάλογα με την κατηγορία της δομής μπορεί να 
αφορούν δράσεις δικτύωσης  ή/και διεύρυνση των ομάδων στόχου στις οποίες απευθύνονται ή/και διεύρυνση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης ή παραπομπής στα Κέντρα Κοινότητας  ή/και  
χρήση βελτιωμένων εργαλείων όπως το πληροφοριακό σύστημα, κ.α.). Η τιμή υλοποίησης του δείκτη προκύπτει 
από έρευνα/ μελέτη αξιολόγησης.  
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κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους παρουσιάζει μηδενική πορεία υλοποίησης κατά το χρονικό διάστημα 

αναφοράς. Σημειώνεται ωστόσο ότι ο  δείκτης εκροής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του, 

δηλ. ο δείκτης με κωδικό CO16 , παρουσιάζει ποσοστό επίτευξης σχεδόν 80% και συνεπώς 

αναμένεται  να επιτευχθεί ο στόχος 2023.  

Το ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑμεΑ (κωδικός 

11509) ανέρχεται σε 5,5% δηλαδή ποσοστό επίτευξης 100%. 

Το ποσοστό αυτό συνεισφέρει θετικά στην επίτευξη των αντίστοιχων στόχων των μέτρων πολιτικής 

της ΠΕΣΚΕ δεδομένου ότι είναι εξαπλάσιο της τιμής-στόχου 2023. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

 

Δείκτες Εκροής  

Πίνακας 2.9. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
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ς 
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ρ
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η
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Ταμείο 
Κωδικός 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτης 

Τιμή-Στόχος 
(2023) 

Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

05502 Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
δομών 

  66,00 
 

  66,0013   100,0% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

05503 Αριθμός 
ωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων 
δομών 

  20.000,00 (65.611) (71.574) 136.20114   681,0% 

                                                           
13Σημειώνεται ότι ο δείκτης με βάση το ΕΠ έχει ως πρωτογενή πηγή στοιχείων το Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός 
Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πληροφοριακό 
Σύστημα ΓΓ Ισότητας των Φύλων. 
14 όπως υποσημείωση 13. 
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Πίνακας 2.9. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτης 
Τιμή-Στόχος 

(2023) 
Τιμή Υλοποίησης Ποσοστό Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

11202 Αριθμός ατόμων 
που πλήττονται από 
τη φτώχεια και 
ωφελούνται από τις 
υπηρεσίες των 
Τoπικών Ομάδων 
Υγείας (TOMY) 

  62.832,00 
 

  20.85615   33,2% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ CV30 
[ΝΕΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ] 

Αξία των δράσεων 
του ΕΚΤ για την 
αντιμετώπιση της 
COVID-19  
 

  39.500.00
0 

  19.569.47
0 

  49,5% 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ CV33 
[ΝΕΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ] 

Οντότητες που 
έλαβαν στήριξη για 
την αντιμετώπιση 
της COVID-19  
 

  40   48   120% 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος που συνεισφέρουν στους στόχους της ΠΕΣΚΕ 

στο πλαίσιο της ΕΠ 9iv του ΑΠ 9Β, όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης έχει ως 

ακολούθως:  

 

Δείκτης Εκροής 05502 

Για το δείκτη εκροής με κωδικό 05502, που αποτυπώνει αριθμό υποστηριζόμενων δομών στο 

πλαίσιο της ΕΠ 9iv,  η τιμή στόχος έχει επιτευχθεί πλήρως σε ποσοστό 100,0% και αφορά στην 

υποστήριξη εξήντα έξι (66) δομών με τιμή-στόχο 2023 τις 66 δομές.  

Η τιμή του δείκτη προκύπτει αθροιστικά από τις ακόλουθες ενταγμένες πράξεις οι οποίες μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν στις ακόλουθες τρεις ευρείες ομάδες δράσεων: 

1. Είκοσι (20) Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Κοινωνικά 

Φαρμακεία) που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Νέας Προποντίδας, Σερρών, Αμπελοκήπων – 

                                                           
15 Στοιχεία υλοποίησης βάσει της αναφοράς ΟΠΣ έως 31/12/2021. Σημειώνεται ότι με βάση το ΕΠ έχει ως 
πρωτογενή πηγή στοιχείων την ΗΔΙΚΑ, Υπουργείο Υγείας/Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  
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Μενεμένης, Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού, Κορδελιού – Ευόσμου, Πυλαίας –Χορτιάτη, 

Ωραιόκαστρου, Παύλου Μελά, Νεάπολης – Συκεών, Αλεξάνδρειας, Θεσσαλονίκης, Δέλτα και 

Λαγκαδά (έργα με ΜIS 5001218, 5001277, 5001351, 5001366, 5001368, 5001394, 5001411, 

5001482, 5001509, 5001633, 5001640, 5001643, 5001658, 5001701, 5001717, 5001734, 5001735, 

5001736, 5001758, 5001792). 

Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός των εν λόγω έργων 

ανέρχεται σε 10,2 εκ. ευρώ, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους ενώ οι δαπάνες 

ανέρχονται σε 6,6 εκ. ευρώ, δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης αγγίζει το 65%.  

2. Οκτώ (8) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στους Δήμους Κατερίνης, Μενεμένης, 

Έδεσσας, Νάουσας, Βέροιας, Παύλου Μελά, Νεάπολης – Συκέων, Θεσσαλονίκης (έργα με MIS 

5001497,  5001544, 5001753, 5002027, 5002069, 5002134, 5002217, 5002227). 

Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται 

σε 6,3 εκ. ευρώ, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους (ποσοστό 100%) ενώ οι 

δαπάνες ανέρχονται σε 5,4 εκ. ευρώ, δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης αγγίζει 86%. 

3. Τριάντα οκτώ (38) Κέντρα Κοινότητας, στους Δήμους Θέρμης, Νέας Ζίχνης, Αμπελοκήπων 

Μενεμένης, Βόλβης, Νάουσας, Κορδελιού Ευόσμου, Παύλου Μελά, Σερρών, Καλαμαριάς, Σιντικής, 

Θερμαϊκού, Κασσάνδρας, Θεσσαλονίκης, Νεάπολης- Συκέων, Βισαλτίας, Πυλαίας – Χορτιάτη, 

Παιονίας, Κιλκίς, Σκύδρας, Πύδνας – Κολίνδρου, Κατερίνης, Αλμωπίας, Πέλλας, Αλεξάνδρειας, Νέας 

Προποντίδας, Βέροιας, Πολύγυρου, Σιθωνίας, Λαγκαδά, Αριστοτέλη, Έδεσσας, Ηρακλείας, 

Ωραιοκάστρου, Εμμανουήλ Παππά, Δίου – Ολύμπου (έργα με MIS 5001389, 5001535, 5001544, 

5001675, 5001949, 5001963, 5002007, 5002052, 5002223, 5002428, 5002477, 5002572, 5002672, 

5002722, 5002797, 5002815, 5002846, 5002873, 5002880, 5002919, 5003258, 5003267, 5003369, 

5003445, 5003527, 5003543, 5003579, 5003648, 5003673, 5003677, 5003736, 5003739, 5003777, 

5003782, 5004043, 5004103, 5004345, 5006100). 

Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται 

σε 21,2 εκ. ευρώ, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους,  ενώ οι δαπάνες ανέρχονται 

σε 11,7 εκ. ευρώ δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης 55%.  
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Δείκτης Εκροής 05503 

Για το δείκτη εκροής με κωδικό 05503, που αποτυπώνει αριθμό ωφελούμενων των 

υποστηριζόμενων δομών στο πλαίσιο της ΕΠ 9iv, έχει επιτευχθεί ήδη η τιμή- στόχος 2023. 

Ειδικότερα  η τιμή υλοποίησης υπερβαίνει κατά πολύ το στόχο 2023 και  ανέρχεται σε 136.201 

ωφελούμενους.  

Η τιμή υλοποίησης του δείκτη τροφοδοτείται από τους ωφελούμενους όλων των προαναφερόμενων 

δομών, ήτοι τους ωφελούμενους α) των δομών παροχής βασικών αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, 

Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, κ.λπ.), β) των Κέντρων Κοινότητας, γ) των Κέντρων 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων καθώς,  δ) ορισμένων δομών που ενισχύονται προκειμένου να 

παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (βλ. Πρόσκληση με κωδ. 113.9iv 

και τίτλο «Υποστήριξη δομών για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής  φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού») και ε) ωφελούμενους της Πρόσκλησης με κωδ. 067.9iv και τίτλο «Ανάπτυξη υπηρεσιών 

αγωγής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».  

 

Δείκτης Εκροής 11202 

 

Για το δείκτη εκροής με κωδικό 11202 που αποτυπώνει τον Αριθμό ατόμων που πλήττονται από τη 

φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) η τιμή υλοποίησης 

είναι 20.856 ωφελούμενοι (ποσοστό επίτευξης μόλις 33,2%). Ειδικότερα η τιμή στόχος των εντάξεων 

μέχρι το διάστημα αναφοράς (31/12/2021) ανέρχεται σε 23.811 ωφελούμενους υστερώντας αρκετά 

από την τιμή στόχο 2023 του δείκτη, η οποία ανέρχεται σε 62.832 ωφελούμενους.   

Η τιμή στόχος των εντάξεων έως και 31/12/2021 προκύπτει από τις ακόλουθες δύο (2) ενταγμένες 

δράσεις:   

- 5035307 - Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

- 5035311 - Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ 4ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 
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Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται 

σε 24,8 εκ. ευρώ, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους, ενώ οι δαπάνες ανέρχονται 

σε 6,4 εκ. ευρώ δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 25,8%.  

 

Δείκτης Εκροής CV30 

Για τον νέο δείκτη εκροής με κωδικό CV30 που αποτυπώνει την Αξία των δράσεων του ΕΚΤ για την 

αντιμετώπιση της COVID-19, η τιμή υλοποίησης ανέρχεται σε 19.569.470 €, ήτοι ποσοστό επίτευξης 

κοντά στο 50%.  

 

Δείκτης Εκροής CV33 

Για το νέο δείκτη εκροής με κωδικό CV33 που αποτυπώνει τις Οντότητες που έλαβαν στήριξη για 

την αντιμετώπιση της COVID-19, η τιμή υλοποίησης (48) υπερβαίνει την τιμή στόχο 2023 (40), και 

το ποσοστό επίτευξης ανέρχεται σε 120%.  

Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται 

σε 43,9 εκ. ευρώ, απ’ τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί 39,4 εκ. ευρώ (ποσοστό 89,7%), ενώ οι 

δαπάνες ανέρχονται σε 22 εκ. ευρώ δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 50,2%.  

 

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ 

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν τους δείκτες εκροής 05502 και 05503 συνεισφέρουν 

άμεσα στα ακόλουθα δύο (2) μέτρα και στόχους της ΠΕΣΚΕ: 

 Μέτρο πολιτικής 8: Λειτουργία Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά 

παντοπωλεία, φαρμακεία, ιατρεία κ.λπ.) [Επενδυτική Προτεραιότητα 1.1.: Πρόσβαση σε βασικά 

αγαθά  Πυλώνας 1: Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας]. 

 Μέτρο πολιτικής 20: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων [Επενδυτική 

Προτεραιότητα 3.2: Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες   Πυλώνας 3: 

Προώθηση της Ένταξης]. 
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Ειδικότερα συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ: 

Οι δομές παροχής βασικών αγαθών συνεισφέρουν: 

α) Στην  παροχή ειδών και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα, κ.τ.λ.), 

β) στη στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε 

μορφής διακρίσεων στην ΠΚΜ,  

γ) στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 

δ) στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. 

 

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων: 

α) Στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων 

αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας, 

β) στην υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων προκειμένου να διατηρήσουν την αυτονομία τους, την 

κοινωνική συμμετοχή και το κοινωνικό τους περιβάλλον, 

γ) στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, 

δ) στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το 

ηλικιωμένο μέλος, 

ε) στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και κοινωνικού αποκλεισμού των φτωχών 

ηλικιωμένων ατόμων. 

 

Οι υλοποιούμενες δράσεις που τροφοδοτούν την τιμή στόχο του δείκτη 11202 συνδέονται άμεσα 

με τα ακόλουθα μέτρα και στόχους της ΠΕΣΚΕ: 

 Μέτρο πολιτικής 1: Αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας δομών και υποδομών του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας [Επενδυτική Προτεραιότητα 1.1.:   Πρόσβαση σε βασικά αγαθά, 

Πυλώνας 1: Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας]. 
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 Μέτρο πολιτικής 5: Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας [Επενδυτική Προτεραιότητα 

1.1.:   Πρόσβαση σε βασικά αγαθά, Πυλώνας 1: Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας]. 

 

Ειδικότερα θα συνεισφέρει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της ΠΕΣΚΕ: 

Μέτρο 1 

 Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας,  

 διατήρηση της υγείας των πολιτών σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο που θα επιτρέπει την ενεργό 

συμμετοχή τους στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας,  

 εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας εντός της 

Περιφέρειας,  

 μείωση περιστατικών θανάτων λόγω μη διαθέσιμων τοπικά κατάλληλων υπηρεσιών υγείας,  

 διασφάλιση ύπαρξης εξειδικευμένων δομών στην περιφέρεια ώστε η νοσηλεία ασθενών που 

πάσχουν από ευρύτατα διαδεδομένες πλέον ψυχικές νόσους να γίνονται σε αυτές,  

 επένδυση σε καλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα 

αποτελείται από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας,  

 ευαισθητοποίηση και αγωγή της κοινής γνώμης σε ζητήματα ψυχικής υγείας.  

 

Μέτρο 5 

 

 Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας – κοινωνικής 

φροντίδας,  

 διατήρηση της υγείας των πολιτών σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο που θα επιτρέπει την ενεργό 

συμμετοχή τους στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.  

 

  



133 
 

Δείκτες Αποτελέσματος 

Πίνακας 2.10. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9iv) 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

ID  Τίτλος Δείκτη  Μονάδα 
μέτρησης  

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Τιμή 
βάσης  

Έτος 
βάσης  

Τιμή-στόχος 
(2023)  

Τιμή 
Υλοποίησης 

Ποσοστό 
Επίτευξης 

    Α Γ Σ  Α Γ Σ Α Γ Σ  

05504  
 

Αριθμός δομών 
που 
προσφέρουν 
βελτιωμένες / 
διευρυμένες 
υπηρεσίες  
 

Αριθμός ΛΑΠ   0 2016   66   7016 106,017% 

11206 Ποσοστό 
ατόμων που 
πλήττονται από 
τη φτώχεια και 
ωφελούνται 
από τις 
υπηρεσίες των 
Τoπικών 
Ομάδων Υγείας 
(TOMY) στο 
σύνολο των 
ατόμων που 
ωφελούνται 
από τις 
υπηρεσίες των 
Τoπικών 
Ομάδων Υγείας 
(TOMY) 

Ποσοστό ΛΑΠ   0 2016   35,7   23,4
18 

65,6% 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

Με βάση το Δελτίο Ταυτότητας του Δείκτη ο όρος «διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες» 

αναφέρεται σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αυτές οι υπηρεσίες, ανάλογα 

με την κατηγορία της δομής μπορεί να αφορούν δράσεις δικτύωσης,  ή/και διεύρυνση των ομάδων 

                                                           
16 Αφορά τιμή εντάξεων μέχρι τις 31/12/2021. 
17 Το αναμενόμενο ποσοστό επίτευξης με βάσει τις τιμές εντάξεων. Η πραγματική τιμή υλοποίησης θα προκύψει 
από μελέτη αξιολόγησης.  
18 Αφορά το ετήσιο ποσοστό επίτευξης 2021 βάσει στοιχείων ΟΠΣ μέχρι τις 31/12/2021. Σημειώνεται ότι με βάση 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρωτογενής πηγή στοιχείων είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας.  
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στόχου στις οποίες απευθύνονται, ή/και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

(συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης ή παραπομπής στα Κέντρα Κοινότητας,  ή/και  χρήση 

βελτιωμένων εργαλείων όπως το πληροφοριακό σύστημα, κ.α.). Δεδομένου ότι η τιμή του δείκτη θα 

προκύψει μέσα από έρευνα/μελέτη αξιολόγησης ποιότητας σχετικά με το αν οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται έχουν βελτιωθεί ή διευρυνθεί, δεν μπορούν σε αυτή τη χρονική περίοδο να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την επίτευξη του εν λόγω στόχου του ΕΠ ΠΚΜ και αντίστοιχα για 

την επίτευξη των στόχων μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ. Τόσο η τιμή υλοποίησης όσο και το ποσοστό 

επίτευξης στον πίνακα αναφέρονται σε αριθμό εντάξεων. Σημειώνεται ότι, ο δείκτης θα αποτιμηθεί 

στο πλαίσιο μελέτης αξιολόγησης  και οι τιμές θα δοθούν στο επίπεδο της επενδυτικής 

προτεραιότητας.  

Η τιμή υλοποίησης του δείκτη αποτελέσματος με κωδικό 11206, που μετρά το Ποσοστό ατόμων που 

πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο 

σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)  

ανέρχεται στο 23,4%, δηλαδή ποσοστό επίτευξης της τιμή-στόχο 2023 που αγγίζει το 66%. 

 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9v – Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 

οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση. 

 

 

Δείκτες Εκροής  

Πίνακας 2.11. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9v) 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτης 
Τιμή-Στόχος (2023) 

Τιμή 
Υλοποίησης 

Ποσοστό 
Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9v – Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

11301 Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και 
νέων φορέων 

  90,00  
 

  0   0% 
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Πίνακας 2.11. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9v) 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτης 
Τιμή-Στόχος (2023) 

Τιμή 
Υλοποίησης 

Ποσοστό 
Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

κοινωνικής και 
αλληλέγγυας 
οικονομίας 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 

 

 

Η πρόοδος επίτευξης των στόχων του Προγράμματος που συνεισφέρουν στους στόχους της ΠΕΣΚΕ 

στο πλαίσιο της ΕΠ 9ν του ΑΠ 9Β, όπως προκύπτει από τις έως τώρα τιμές υλοποίησης έχει ως 

ακολούθως: 

Για το δείκτη εκροής με κωδικό 11301 που αποτυπώνει τον Αριθμό υποστηριζόμενων υφιστάμενων 

και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η πρόοδος υλοποίησης είναι μηδενική  

δεδομένου ότι έως και τις 31/12/2021 δεν είχε ξεκινήσει η υλοποίηση των δράσεων της επενδυτικής 

προτεραιότητα 9v που αφορά την παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Η σημαντική χρονική υστέρηση την υλοποίηση της εν λόγου επενδυτικής προτεραιότητας στο 

δεδομένο χρονικό σημείο υλοποίηση του ΕΠ προκαλεί σχετική επισφάλεια σχετικά με την 

απορρόφηση των πόρων στο σύνολό τους καθώς και στην επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων 

καθώς και των αντίστοιχων στόχων των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ. 

 

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ 

Οι δράσεις που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας και θα τροφοδοτούν την 

τιμή του  δείκτη αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν άμεσα στα ακόλουθα μέτρα και στόχους της 

ΠΕΣΚΕ: 

 Μέτρο πολιτικής 10: Υποστήριξη της ανάπτυξης του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας 

[Επενδυτική Προτεραιότητα 3.1: Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες ενεργοποίησης Πυλώνας 3: 

Προώθηση της ένταξης].  
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 Μέτρο πολιτικής 14: Μηχανισμός Υποστήριξη για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας 

[Επενδυτική Προτεραιότητα 3.1: Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες ενεργοποίησης Πυλώνας 3: 

Προώθηση της ένταξης].  

 

Ειδικότερα οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής 

προτεραιότητας 9v αναμένεται να συνεισφέρουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων της 

ΠΕΣΚΕ: 

 

Μέτρο πολιτικής 10 

α) Στην ενίσχυση των Κοιν.Σ.Επ., και,  

β) στην κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κυρίως 

μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση. 

 

Μέτρο πολιτικής 14 

α) Στην αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων και των επενδύσεων στον τομέα της κοινωνικής 

οικονομίας,  

β) στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε περισσότερους κλάδους και διεύρυνση 

του φάσματος των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών, 

γ) στην αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

για μακροχρόνια άνεργους, γυναίκες και νέους. 
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Δείκτες Αποτελέσματος 9v 

Πίνακας 2.12.Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9v) 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

ID  Τίτλος Δείκτη  Μονάδα 
μέτρησης  

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 
 Τιμή βάσης  Έτος 

βάσης  
Τιμή-
στόχος 
(2023)  

Τιμή 
Υλοποίηση
ς 

Ποσοστό 
Επίτευξης 

Πηγή στοιχείων  

    Α Γ Σ  Α Γ Σ Α Γ Σ   

11303 
 

Αριθμός 
υποστηριζόμεν
ων 
υφιστάμενων 
και νέων 
φορέων 
κοινωνικής και 
αλληλέγγυας 
οικονομίας που 
η λειτουργία 
τους συνεχίζεται 
1 έτος μετά τη 
λήξη της 
παρέμβασης 

Αριθμός ΛΑΠ   45    54   0 0% Μητρώο 
Κοινωνικής 
Οικονομίας του 
Υπουργείου 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 

 

 

Ο δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 11303, που αποτυπώνει τον Αριθμό υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους 

συνεχίζεται 1 έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης,  είναι μηδενικός δεδομένου ότι και ο συνδεδεμένος 

δείκτης εκροής 11301 είναι μηδενικός. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω αυτό συμβαίνει γιατί έως 

και το χρονικό σημείο αναφοράς 31/12/2021 δεν είχε ξεκινήσει ακόμη η ενεργοποίηση της εν λόγω 

επενδυτικής προτεραιότητας και η υλοποίησης κάποιας δράσης.  
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Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων   

 

Δείκτες Εκροής 9vi  

 

Πίνακας 2.13. Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Εκροής του ΑΠ9Β (ΕΠ 9vi) 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

ς 

Μ
ο

νά
δ

α
 μ

έτ
ρ

η
σ

η
ς 

Ταμείο 
Κωδικός 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτης 

Τιμή-Στόχος 
(2023) 

Τιμή 
Υλοποίησης 

Ποσοστό 
Επίτευξης 

Α Γ Σ Α Γ Σ Α Γ Σ 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων   

ΛΑΠ Αριθμός ΕΚΤ 
 

Τ1263 Αριθμός 
εγκεκριμένων έργων 
που αφορούν σε 
ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις 
τοπικού ή 
περιφερειακού 
χαρακτήρα 

  7,00   1919   271% 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021 

 

Για το δείκτη εκροής με κωδικό Τ1263, που αποτυπώνει τον αριθμό εγκεκριμένων έργων που 

αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ΕΠ 

9vi,  η τιμή υλοποίησης με βάση τις τιμές εντάξεων ανέρχεται σε δέκαεννέα εγκεκριμένα έργα για 

το εξεταζόμενο διάστημα αναφοράς (δηλαδή έως και τις 31/12/2021).  

Ειδικότερα έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις : 

Α/Α Κωδ. ΟΠΣ Τίτλος Έργου 

1 5060696 Υποστήριξη ανέργων στην ΠΕ Χαλκιδικής 

2 5095005 Υποστήριξη Εργαζομένων στην ΠΕ Χαλκιδικής 

3 5070896 Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην 
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ στην ΠΕ Κιλκίς 

4 5072612 Κατάρτιση και συμβουλευτική απασχολούμενων  στην περιοχή παρέμβασης 
ΤΑΠΤΟΚ  ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 

                                                           
19 Αφορά σε τιμή εντάξεων 
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Α/Α Κωδ. ΟΠΣ Τίτλος Έργου 

5 5072611 Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ  ΠΑΑ της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών 

6 5076579 Κατάρτιση Ανέργων για την ένταξη τους στην τοπική αγορά εργασίας ήκαι τη 
δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ CLLD1 

7 5176677 Επαγγελματική Συμβουλευτική Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση 
Γνώσεων Ανέργων σε ΤΠΕ στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει το Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου 
Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης 

8 5049002 Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην 
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει τους Δ 
Λαγκαδά Βόλβης και τμήματα των ΔΩραιοκάστρου Θέρμης Θερμαϊκού 
ΠυλαίαςΧορτιάτη και Δέλτα του ΝΘεσσαλονίκης 

9 5174155 Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων με στόχο την προσαρμογή στις αλλαγές 
στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ CLLD1 

10 5067555 Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας για την 
ένταξη τους στην τοπική αγορά εργασίας ήκαι τη δημιουργία κοινωνικών 
επιχειρήσεων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ 
ΔΧαλκηδόνος  τμήμα ΔΔέλτα ΝΘεσσαλονίκης 

11 5064429 Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων 
στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης Ν Πιερίας 

12 5129761 Συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων απασχολουμένων 

13 5050557 Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων 
στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ στην Ημαθία 

14 5129760 Συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων ανέργων 

15 5050814 Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής 
ΤΑΠΤΟΚΠΑΑΕΠΑΛΘ στην Ημαθία 

16 5072551 Προώθηση της απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων με στοχευμένα 
ολοκληρωμένα προγράμματα αναβάθμισης και πιστοποίησης επαγγελματικών 
προσόντων σε δυναμικές ειδικότητες της τοπικής αγοράς εργασίας 

17 5072544 Δημιουργία και ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας  
αυτοαπασχόλησης σε ανέργους στους τομείς της αγροδιατροφής και των ειδικών 
μορφών τουρισμού 

18 5072547 Αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων απασχόλησης σε νέους άνεργους 
επιστήμονες ως συμβούλους στήριξης της τοπικής οικονομίας 
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Α/Α Κωδ. ΟΠΣ Τίτλος Έργου 

19 5072549 Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής 
εξειδίκευσης των δικτύων εφοδιασμού και διανομής της βιώσιμης διαχείρισης και 
προστασίας του περιβάλλοντος 

 

Σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται 

σε 2,7 εκ. ευρώ, απ’ τα οποία  1,35 εκ.ευρώ (ή ποσοστό 50%) έχουν συμβασιοποιηθεί, ενώ οι 

δαπάνες ανέρχονται σε 6,4 εκ. ευρώ δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 28,3%. Ως 

προς την χαμηλή απορροφητικότητα σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των έργων 

άρχισε να υλοποιείται τα έτη 2020 και 2021 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα έτη 2022 και 2023.  

 

Σύνδεση με τα μέτρα και τους στόχους της ΠΕΣΚΕ 

Οι δράσεις που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας και θα τροφοδοτούν την 

τιμή του  δείκτη αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν άμεσα στα ακόλουθα μέτρα και στόχους της 

ΠΕΣΚΕ: 

 Μέτρο πολιτικής 15: Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές με 

ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της 

ενεργούς συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας [Επενδυτική Προτεραιότητα 3.1: 

Πρόσβαση των ανέργων σε υπηρεσίες ενεργοποίησης Πυλώνας 3: Προώθηση της ένταξης].  

 

Ειδικότερα οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής 

προτεραιότητας 9vi αναμένεται να συνεισφέρουν στην επίτευξη του ακόλουθου στόχου της 

ΠΕΣΚΕ: 

Στόχος του μέτρου 15 είναι να συμβάλλει στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων 

που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

Δείκτες Αποτελέσματος  
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Πίνακας 2.14 Τιμές και Ποσοστά Επίτευξης Δεικτών Αποτελέσματος του ΑΠ9Β (ΕΠ 9vi) 

Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων   

ID  Τίτλος Δείκτη  Μονάδα 
μέτρησης  

ΚΠ  Τιμή 
βάσης  

Έτος 
βάσης  

Τιμή-
στόχος 
(2023)  

Τιμή 
Υλοποίησης 

Ποσοστό 
Επίτευξης 

Πηγή 
στοιχείων  

    Α Γ Σ  Α Γ Σ Α Γ Σ   

Τ1385  
  
 

Αριθμός νέων 
ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων 
τοπικού ή 
περιφερειακού 
χαρακτήρα που 
βελτιώνουν την 
απασχολησιμότ
ητα  
 

Αριθμός ΛΑΠ   7    0   0%  ΟΠΣ, microdata 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2021, στοιχεία υλοποήσης 31/12/2021. 

 

Ο δείκτης αποτελέσματος Τ1385, Αριθμός νέων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων τοπικού ή 

περιφερειακού χαρακτήρα που βελτιώνουν την απασχολησιμότητα, που είναι συνδεδεμένος με το 

δείκτη εκροής Τ1263, παρουσιάζει μηδενική τιμή υλοποίησης για το 2021. Σημειώνεται ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των έργων άρχισε να υλοποιείται τα έτη 2020 και 2021 με ορίζοντα 

ολοκλήρωσης τα έτη 2022 και 2023, ενώ με βάση την τιμή των εντάξεων (που αφορά το δείκτη 

εκροής Τ1263) ο δείκτης αποτελέσματος αναμένεται να επιτευχθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  Μετρήσιμη συνεισφορά του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 

στα μέτρα πολιτικής της ΠΕΣΚΕ 
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Πίνακας 3.1. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠ ΠΚΜ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΣΚΕ 
 

Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 

Εί
δ

ο
ς 

Δ
εί

κτ
η

 

Ε(
Εκ

ρ
ο

ή
ς)

 

Α
(Α

π
ο

τε
λέ

σ
μ

α
τ

ο
ς)

 Τιμή 
Βάσης 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Στόχος 
2023 

Επίτευξη 
(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 
ΠΕΣΚΕ 

9α Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και 
στις κοινωνικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη, μείωση των 
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση 
στον τομέα της υγείας και προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση 
της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
κοινωνικού, πολιτιστικού και 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη 
μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε 
υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας 

CO36   Υγεία: Πληθυσμός που 
καλύπτεται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας  

Ε - Αριθμός 1.200.00
0,0 

1.200.000 
(100%) 

Μέτρο πολιτικής 1: 
Αναβάθμιση και Βελτίωση 
της Λειτουργίας Δομών και 
Υποδομών του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας 

9α Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και 
στις κοινωνικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη, μείωση των 
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση 
στον τομέα της υγείας και προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση 
της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
κοινωνικού, πολιτιστικού και 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη 
μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε 
υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας 

Τ1350  Δυναμικότητα που προκύπτει 
από βελτιωμένες υποδομές 
υγείας  

Α 6.791,0
0 

Αριθμός 6.901,0 6.95120 
(100,7%) 

 

                                                           
20 Βλ.Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής 2019. Τα στοιχεία προέρχονται από την Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, Τμήμα Διαχείρισης και Στατιστικής Ανάλυσης, για τις μονάδες 
υγείας της 3ης και 4ης ΥΠΕ, που αφορούν τη γεωγραφική ενότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 

Εί
δ

ο
ς 

Δ
εί

κτ
η

 

Ε(
Εκ

ρ
ο

ή
ς)

 

Α
(Α

π
ο

τε
λέ

σ
μ

α
τ

ο
ς)

 Τιμή 
Βάσης 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Στόχος 
2023 

Επίτευξη 
(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 
ΠΕΣΚΕ 

9i  Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης  

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται 
από τη φροντίδα 
εξαρτώμενων ατόμων  

Ε - Αριθμός 40.000,0 57.958 
(145%) 

Μέτρο πολιτικής 9: Παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας και 
φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά 
που απειλούνται από 
φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό) 

9i  Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης  

10902 Άνεργοι ωφελούμενοι από 
ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης  

Ε  Αριθμός 750,0 1.153 
(153,7%) 

Μέτρο πολιτικής 11: 
Ολοκληρωμένες δράσεις / 
παρεμβάσεις σε ευπαθείς 
ομάδες σε κλάδους αιχμής 
της οικονομίας της 
περιφέρειας / τοπικής 
οικονομίας 

9i  Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης  

10801 Δημιουργία Περιφερειακού 
Μηχανισμού διάγνωσης 
αναγκών αγοράς εργασίας 

Ε  Αριθμός 1 1 
(100%) 

Μέτρο πολιτικής 21: 
Επιτελική Μονάδα 
Συντονισμού, Προώθησης και 
Παρακολούθησης δράσεων 
Περιφερειακής Στρατηγικής 
Κοινωνικής Ένταξης 

9i  Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης  

10502 Συμμετέχοντες που 
αποδεσμεύονται από τη 
φροντίδα εξαρτημένων 
ατόμων και που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, ή που 
διατηρούν τη θέση εργασίας 

Α 1800 Αριθμός 10.000,0 25.265,0 
(252,6%) 

Μέτρο πολιτικής 9: Παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας και 
φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά 
που απειλούνται από 
φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό) 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 

Εί
δ

ο
ς 

Δ
εί

κτ
η

 

Ε(
Εκ

ρ
ο

ή
ς)

 

Α
(Α

π
ο

τε
λέ

σ
μ

α
τ

ο
ς)

 Τιμή 
Βάσης 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Στόχος 
2023 

Επίτευξη 
(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 
ΠΕΣΚΕ 

τους, αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους  

9i  Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης  

10904 Άνεργοι ωφελούμενοι από 
ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης που αποκτούν 
εξειδίκευση μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους  

Α 0 Αριθμός 337,0 983 
(291,7%) 

Μέτρο πολιτικής 11: 
Ολοκληρωμένες δράσεις / 
παρεμβάσεις σε ευπαθείς 
ομάδες σε κλάδους αιχμής 
της οικονομίας της 
περιφέρειας / τοπικής 
οικονομίας 

9ii Βελτίωση της πρόσβασης 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην 
εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην 
τοπική κοινωνική ζωή  
  

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες 
αλλοδαπής προέλευσης, 
μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)  

Ε - Αριθμός 200 139 
(69,5%) 

 

Μέτρο πολιτικής 17: 
Ολοκληρωμένες κοινωνικές 
παρεμβάσεις με στόχο την 
κοινωνικοοικονομική 
ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων (π.χ. Ρομά, 
μετανάστες) 

9ii Βελτίωση της πρόσβασης 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην 
εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην 
τοπική κοινωνική ζωή  
  

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών  

Ε - Αριθμός 2 2 
(100%) 

Μέτρο πολιτικής 2: 
Αναβάθμιση και Λειτουργία 
Κέντρων Υποδοχής Αστέγων 
με πρόβλεψη κινητών 
μονάδων 

9ii Βελτίωση της πρόσβασης 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην 
εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην 
τοπική κοινωνική ζωή  
  

05503 Αριθμός ωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων δομών  

Ε  Αριθμός 2000 2.806 
(140,3%) 

Μέτρο πολιτικής 2: 
Αναβάθμιση και Λειτουργία 
Κέντρων Υποδοχής Αστέγων 
με πρόβλεψη κινητών 
μονάδων 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 

Εί
δ

ο
ς 

Δ
εί

κτ
η

 

Ε(
Εκ

ρ
ο

ή
ς)

 

Α
(Α

π
ο

τε
λέ

σ
μ

α
τ

ο
ς)

 Τιμή 
Βάσης 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Στόχος 
2023 

Επίτευξη 
(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 
ΠΕΣΚΕ 

9ii Βελτίωση της πρόσβασης 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην 
εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην 
τοπική κοινωνική ζωή  
  

05504  Αριθμός δομών που 
προσφέρουν βελτιωμένες / 
διευρυμένες υπηρεσίες  

Α 0 Αριθμός 2 0 
(0%) 

 

 

9ii Βελτίωση της πρόσβασης 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην 
εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην 
τοπική κοινωνική ζωή  
  

11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες 
αλλοδαπής προέλευσης, 
μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους 

Α 240 Αριθμός 30 86 
(286%) 

 

 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

1109 
(πρώην 
CO16)  

Συμμετέχοντες με αναπηρία 
ή/και χρόνιες παθήσεις 
(πρώην CO16 συμμετέχοντες 
με αναπηρία)  

Ε - Αριθμός 170 135 
(79,4%) 

Μέτρο πολιτικής 18: 
Αναβάθμιση και υποστήριξη 
στη λειτουργία δομών και 
υπηρεσιών για άτομα με 
αναπηρία 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών  

Ε - Αριθμός 19 28 
(147,3%) 

Μέτρο πολιτικής 18: 
Αναβάθμιση και υποστήριξη 
στη λειτουργία δομών και 
υπηρεσιών για άτομα με 
αναπηρία 
Μέτρο πολιτικής 19: 
Συμβουλευτικά κέντρα και 
ξενώνες φιλοξενίας 
κακοποιημένων γυναικών 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 

Εί
δ

ο
ς 

Δ
εί

κτ
η

 

Ε(
Εκ

ρ
ο

ή
ς)

 

Α
(Α

π
ο

τε
λέ

σ
μ

α
τ

ο
ς)

 Τιμή 
Βάσης 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Στόχος 
2023 

Επίτευξη 
(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 
ΠΕΣΚΕ 

 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

05503 Αριθμός ωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων δομών  

Ε - Αριθμός 2200 4.857 
(220,7%) 

Μέτρο πολιτικής 18: 
Αναβάθμιση και υποστήριξη 
στη λειτουργία δομών και 
υπηρεσιών για άτομα με 
αναπηρία 
Μέτρο πολιτικής 19: 
Συμβουλευτικά κέντρα και 
ξενώνες φιλοξενίας 
κακοποιημένων γυναικών 
 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται 
από τη φροντίδα 
εξαρτώμενων ατόμων  

Ε - Αριθμός 850 2.506 
(294,8%) 

Μέτρο πολιτικής 9: Παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας και 
φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά 
που απειλούνται από 
φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό) 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων 
που επωφελούνται από 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις  

Ε - Αριθμός 339 944 
(278,4%) 

Μέτρο πολιτικής 18: 
Αναβάθμιση και υποστήριξη 
στη λειτουργία δομών και 
υπηρεσιών για άτομα με 
αναπηρία 

 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

05504  Αριθμός δομών που 
προσφέρουν βελτιωμένες / 
διευρυμένες υπηρεσίες  

Α 0 Αριθμός 19 33 
(173,6%) 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 

Εί
δ

ο
ς 

Δ
εί

κτ
η

 

Ε(
Εκ

ρ
ο

ή
ς)

 

Α
(Α

π
ο

τε
λέ

σ
μ

α
τ

ο
ς)

 Τιμή 
Βάσης 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Στόχος 
2023 

Επίτευξη 
(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 
ΠΕΣΚΕ 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

10502 Συμμετέχοντες που 
αποδεσμεύονται από τη 
φροντίδα εξαρτημένων 
ατόμων και που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, ή που 
διατηρούν τη θέση  

Α 75 Αριθμός 255   597 
(234,1%) 

 

 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

11102 Συμμετέχοντες με αναπηρία 
που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας ,που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους  

Α 0 Αριθμός 30 0 
(0%) 

 

 

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 

11509 Ποσοστό σχολείων που 
παρέχουν υπηρεσίες 
εκπαιδευτικής στήριξης σε 
μαθητές ΑμεΑ  

Α 3,6 Ποσοστό 5,5 5,5% 
(100%) 

 

 

9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος 

5502 Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών  

Ε - Αριθμός 66,0 66.0 
(100,0%) 

Μέτρο πολιτικής 8: 
Λειτουργία Δικτύου Δομών 
αντιμετώπισης της φτώχειας 
(κοινωνικά παντοπωλεία, 
φαρμακεία, ιατρεία κ.λπ.) 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 
Δείκτη 

Τίτλος Δείκτη 
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 Τιμή 
Βάσης 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Στόχος 
2023 

Επίτευξη 
(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 
ΠΕΣΚΕ 

Μέτρο πολιτικής 20: Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 

9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος 

5503 Αριθμός ωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων δομών  

Ε - Αριθμός 20.000,0 136.201,0 
(681,0%) 

Μέτρο πολιτικής 8: 
Λειτουργία Δικτύου Δομών 
αντιμετώπισης της φτώχειας 
(κοινωνικά παντοπωλεία, 
φαρμακεία, ιατρεία κ.λπ.) 
Μέτρο πολιτικής 20: Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 

9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος 

11202 Αριθμός ατόμων που 
πλήττονται από τη φτώχεια 
και ωφελούνται από τις 
υπηρεσίες των Τoπικών 
Ομάδων Υγείας (TOMY)  

Ε - Αριθμός  62.832,0 20.856,0 
(33,2%) 

Μέτρο πολιτικής 1: 
Αναβάθμιση και βελτίωση 
της λειτουργίας δομών και 
υποδομών του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας 
Μέτρο πολιτικής 5: Δίκτυο 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
και Πρόνοιας 

9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος 

CV30  
 
Αξία των δράσεων του ΕΚΤ για 
την αντιμετώπιση της COVID-
19 

Ε  Αριθμός 39.500.0
00 

19.569.470 
(49,5%) 

Μέτρο πολιτικής 1: 
Αναβάθμιση και βελτίωση 
της λειτουργίας δομών και 
υποδομών του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας 
Μέτρο πολιτικής 5: Δίκτυο 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
και Πρόνοιας 

9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος 

CV33 Οντότητες που έλαβαν 
στήριξη για την αντιμετώπιση 
της COVID-19 

Ε  Αριθμός 40 48 
(120%) 

Μέτρο πολιτικής 1: 
Αναβάθμιση και βελτίωση 
της λειτουργίας δομών και 
υποδομών του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 
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Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή 
Στόχος 
2023 

Επίτευξη 
(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 
ΠΕΣΚΕ 

Μέτρο πολιτικής 5: Δίκτυο 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
και Πρόνοιας 

9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος 

05504  Αριθμός δομών που 
προσφέρουν βελτιωμένες / 
διευρυμένες υπηρεσίες  

Α 0 Αριθμός 66,0 70,0 
(106%) 

Μέτρο πολιτικής 1: 
Αναβάθμιση και βελτίωση 
της λειτουργίας δομών και 
υποδομών του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας 

Μέτρο πολιτικής 5: Δίκτυο 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

και Πρόνοιας 

9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος 

11206  Ποσοστό ατόμων που 
πλήττονται από τη φτώχεια 
και ωφελούνται από τις 
υπηρεσίες των Τoπικών 
Ομάδων Υγείας (TOMY) στο 
σύνολο των ατόμων που 
ωφελούνται από τις 
υπηρεσίες των Τoπικών 
Ομάδων Υγείας (TOMY)  

Α 0 Ποσοστό 35,7 23,4% 
(65,6%) 

Μέτρο πολιτικής 1: 
Αναβάθμιση και βελτίωση 
της λειτουργίας δομών και 
υποδομών του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας 

Μέτρο πολιτικής 5: Δίκτυο 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

και Πρόνοιας 

9v  Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία 
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση  

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και νέων 
φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας  

Ε - Αριθμός 90,0 0 
(0%) 

Μέτρο πολιτικής 10: 
Υποστήριξη της ανάπτυξης 
του τομέα της Κοινωνικής 
Οικονομίας 
Μέτρο πολιτικής 14: 
Μηχανισμός Υποστήριξη για 
την ανάπτυξη της Κοινωνικής 
Οικονομίας 
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Κωδ.  Τίτλος Επενδυτικής Κωδ. 
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(Ποσοστό %) 

Συνεισφορά σε μέτρα της 
ΠΕΣΚΕ 

9v  Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία 
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση  

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και νέων 
φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας που 
η λειτουργία τους συνεχίζεται 
1 έτος μετά τη λήξη της 
παρέμβασης 

Α 45,00 Αριθμός 54,0 0 
(0%) 

 

 

9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

Τ1263  Αριθμός εγκεκριμένων έργων 
που αφορούν σε 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 
τοπικού ή περιφερειακού 
χαρακτήρα  

Ε - Αριθμός 7,0 19 
(271%) 

Μέτρο πολιτικής 15: 
Ολοκληρωμένες κοινωνικές 
παρεμβάσεις σε μειονεκτικές 
περιοχές με ενίσχυση των 
κοινωνικών υποδομών με 
σκοπό την προώθηση της 
ισότητας των ευκαιριών και 
της ενεργούς συμμετοχής και 
της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας 

9vi Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

Τ1385  Αριθμός νέων ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων τοπικού ή 
περιφερειακού χαρακτήρα 
που βελτιώνουν την 
απασχολησιμότητα  

Α 7 Αριθμός  7,0 0 
(0%) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  Το προφίλ των ωφελούμενων σε δράσεις του ΕΠ 

ΠΚΜ 2014-2020 και επιπτώσεις από τη συμμετοχή τους σε 

αυτές (αποτύπωση κοινών δεικτών εκροής και αποτελέσματος 

των ΕΠ 9i και 9iii) 
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Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των δικαιούχων πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ 

κατά την περίοδο 2014-2020, συγκαταλέγεται και η συλλογή δεδομένων μεμονωμένων 

συμμετεχόντων (microdata) μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία καλούνται να συμπληρώσουν οι 

συμμετέχοντες κατά τα στάδια είσοδο και έξοδό τους από τις πράξεις, δηλαδή κατά την έναρξη και 

την λήξη της συμμετοχής τους στις αντίστοιχες δράσεις. 

Τα δεδομένα συμμετεχόντων (microdata) απαιτούνται για τη μέτρηση των κοινών δεικτών εκροών 

και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ με βάση τα αντίστοιχα απογραφικά δελτία εισόδου 

και εξόδου συμμετεχόντων, καθώς και για τη μέτρηση των συναφών με τις προκηρυσσόμενες 

δράσεις ειδικών δεικτών συμμετεχόντων στην αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα. 

Στο Κεφάλαιο αυτό, τα διαθέσιμα μικροδεδομένα των κοινών δεικτών εκροής για τις δράσεις της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i και 9iii (όπου υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία), αξιοποιούνται 

προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο στις δράσεις αυτές συμμετείχαν ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες οι οποίες ανήκουν στις ομάδες –στόχου της ΠΕΣΚΕ, όπως τα άτομα με αναπηρίες, 

οι άνεργοι, οι φτωχοί εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, οι άποροι, τα μέλη πολύτεκνων 

οικογενειών, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι περιθωριοποιημένες κοινότητες κ.α.  

Παράλληλα μελετώνται οι  επιπτώσεις από τη συμμετοχή των εν λόγω ομάδων στις δράσεις της ΕΠ 

9i και 9iii, αξιοποιώντας τα μικροδεδομένα των κοινών δεικτών αποτελέσματος.   

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i τα διαθέσιμα 

απογραφικά στοιχεία (microdata) αφορούν τους συμμετέχοντες στις ακόλουθες δράσεις: 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016. 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017. 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018. 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019. 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020. 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 

 

Καθώς και τους συμμετέχοντες στις ακόλουθες δράσεις: 

 Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
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 Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά 

προσόντα 

Επίσης,  στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii τα διαθέσιμα απογραφικά στοιχεία 

(microdata) αφορούν τους συμμετέχοντες στις ακόλουθες δράσεις: 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (AMEA). 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (AMEA). 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 (AMEA). 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019 (AMEA). 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (AMEA). 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 - (ΑΜΕΑ) 

 Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού "Το 

Χαμόγελο του Παιδιού". 

 Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα 

φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ 

 "ΣΥΝ - Άνθρωπος". 

 

Δείκτες Εκροής (δείκτες CO01 – CO19) 

 

Τα μικροδεδομένα αφορούν τους παρακάτω κοινούς δείκτες εκροών καθώς και κατηγορίες 

ανάλυσης: 

 

Κατηγορία Συμμετέχοντα Ονομασία δείκτη 

Επ 9i 
Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης 

    
Ερ
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α
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η
 

 
      

CO01 - Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 
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Κατηγορία Συμμετέχοντα Ονομασία δείκτη 

Επ 9i 
Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης 

CO02-  Μακροχρόνια άνεργοι 

CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα 

CO04- Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση 

CO05- Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων 

 
Η

λι
κί

α
 

  

CO06- Κάτω των 25 ετών21 

CO07- Άνω των 54 ετών 

CO08 - Άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση 

 Μ
ο

ρ
φ

ω
τι

κό
 

Επ
ίπ

εδ
ο

 
    

CO09 - Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 2/with primary (ISCED 1) or lower secondary education (ISCED 2) 

CO10- Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ISCED 4) 

CO11- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8) 

    Μ
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CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) 

CO16- Συμμετέχοντες με Αναπηρία 

CO17- Άλλα μειονεκτούντα άτομα 

CO18 - Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση 

CO19 – Άτομα από αγροτικές περιοχές22 

 

                                                           
21 Η ηλικία του συμμετέχοντα προσδιορίζεται βάσει της ημερομηνίας γέννησής του και είναι η ηλικία που έχει 
όταν εισέρχεται  στην πράξη  ΕΚΤ/ΠΑΝ . 
22 Οι ωφελούμενοι του δείκτη εκροής CO19 δεν θεωρούνται υποσύνολο του CO17, ενώ αντίθετα οι ωφελούμενοι 
του δείκτη εκροής CO18 θεωρούνται υποσύνολο του CO17, καθώς δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία που να ορίζει ότι 
όσοι ζουν σε αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές ανήκουν στις μειονεκτούσες ομάδες. 

file:///C:/Users/Popi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F4A05AAD.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/Popi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F4A05AAD.xlsx%23RANGE!%23REF!
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Δείκτες Αποτελέσματος (δείκτες CR01 – CR09) 

 

Επίσης, τα μικροδεδομένα αφορούν τους παρακάτω κοινούς δείκτες αποτελέσματος: 

 

Κωδ. Δείκτη Ονομασία δείκτη 

CR01 Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 
εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

CR02 Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους 

CR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

CR04 Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους 

CR05 Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

CR08 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που  κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

CR09 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους 
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Ωφελούμενοι ΠΕΣΚΕ 

 

Στην παρούσα παράγραφο υπενθυμίζεται ότι οι ωφελούμενοι της ΠΕΣΚΕ ανήκουν σε τρεις (3) 

ευρείες κατηγορίες, οι οποίες, τουλάχιστον στατιστικά δεν μπορούν να συγκριθούν δεδομένου ότι 

εμφανίζουν σημαντικές επικαλύψεις. Οι τρεις (3) αυτές κατηγορίες, καθώς και η προτεραιότητα που 

λαμβάνουν στην ΠΕΣΚΕ, είναι οι ακόλουθες: 

 

α) ευάλωτες ομάδες, στις οποίες συγκαταλέγονται τα άτομα με αναπηρίες, τα εξαρτημένα ή 

απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οι οροθετικοί, οι φυλακισμένοι/ αποφυλακισμένοι, οι ανήλικοι 

παραβάτες, 

 

β) ειδικές ομάδες, στις οποίες συγκαταλέγονται μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, άνεργοι άνω των 

54 μέχρι και 65 ετών, μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα, μέλη πολύτεκνων οικογενειών με 

χαμηλό εισόδημα, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, παιδιά 

θύματα κακοποίησης, μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο,  

γ) λοιπές ομάδες, στις οποίες συγκαταλέγονται νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, 

περιθωριοποιημένες κοινότητες (π.χ. Ρομά), άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη 

στέγαση, φτωχοί εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, φτωχοί συνταξιούχοι με χαμηλό 

εισόδημα, ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών χωρίς ασφάλιση υγείας.    
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4.1. Προφίλ Συμμετεχόντων (Επενδυτική Προτεραιότητα 9i) 

 

Όσον αφορά τις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i και το βασικό προφίλ των 

συμμετεχόντων σε αυτές αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 

Η δράση της Εναρμόνισης της Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής (Επενδυτική Προτεραιότητα 

9ii) αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,  

2018-2019, 2019-2020 στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): 

 Βρεφικοί Σταθμοί. 

 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. 

 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας. 

 Παιδικοί Σταθμοί. 

 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). 

Η δράση συμβάλει στο στόχο της Περιφέρειας για αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των 

ωφελούμενων γυναικών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, ώστε μέσα 

από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους 

ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η 

συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια)  με την παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων. 

Οι ωφελούμενες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση επιλέγονται με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και  μοριοδότησης. Ειδικότερα επιπλέον μόρια λαμβάνουν οι 

ωφελούμενες: 

α) Με χαμηλό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, 

β) αν είναι άνεργες ή απασχολούμενες με μερική απασχόληση ή με εργόσημο σε σχέση με τις 

απασχολούμενες πλήρους απασχόλησης ή αυταπασχολούμενες,  
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γ) με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση (περισσότερα μόρια λαμβάνουν οι μητέρες που έχουν 

τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ, που είναι χήρες, διαζευγμένες, μονογονεϊκές οικογένειες, 

ή τρίτεκνες – πολύτεκνες).  

 Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

Αντικείμενο της πράξης είναι 700 ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και 

ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της 

επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση. Η εξατομικευμένη 

συμβουλευτική καθοδήγηση και mentoring, η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης 

των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, η προώθηση ωφελούμενων σε θέσεις απασχόλησης, 

καθώς και η ενδυνάμωση και υποστήριξη των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας, αναμένεται να 

συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης. Η ομάδα στόχος (ωφελούμενοι) της Πράξης είναι 

άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ιδίως, αυτά των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή 

οικογενειακό κατά περίπτωση) είναι κάτω του ορίου της φτώχειας. 

Η Πράξη περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 

1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού, με κύριους 

στόχους τη διερεύνηση των αναγκών των ωφελούμενων και την ανάπτυξη και επεξεργασία του 

ατομικού σχεδίου δράσης. 

2. Εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση και mentoring, με στόχο την παρακολούθηση και 

την υποστήριξη των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της απασχόλησης. 

3. Κατάρτιση για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, βασικών δεξιοτήτων και άλλων 

ειδικών δεξιοτήτων σε τομείς που συνδέονται με το ατομικό σχέδιο δράσης για την επαγγελματική 

ένταξη. 

4. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές 

πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. 

5. Ενδυνάμωση και υποστήριξη των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας των ωφελούμενων, με σκοπό 

την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους ικανοτήτων, κυρίως στον τομέα της αλληλέγγυας 

οικονομίας ή των κοινωνικών συνεταιρισμών, με στόχο, μεταξύ άλλων, να μπορούν να εκπονούν 

επιχειρηματικά σχέδια. 
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Συνοπτικά, η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει:  

-  5 ώρες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής.  

– Πρόγραμμα Κατάρτισης μέχρι 390 ώρες συνολικά (θεωρία και πρακτική). 

– Πιστοποίηση προσόντων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. 

 – Για 120 ωφελούμενους θα υλοποιηθούν συνεδρίες υποστήριξης και καθοδήγησης σε θέματα 

επιχειρηματικότητας. 

Οι 700 ωφελούμενοι κατανέμονται αναλογικά με τον πληθυσμό στις 7 Περιφερειακές Ενότητες της 

Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής: Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική. 

Στόχος της υλοποίησης της πράξης είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των 

ωφελούμενων και ειδικότερα η προώθησή τους στην απασχόληση, τόσο μέσω δράσεων 

διασύνδεσής τους με επιχειρήσεις, όσο και μέσω δράσεων προετοιμασίας για ανάληψη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 

 Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά 

προσόντα 

Σκοπός της πράξης είναι 570 ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες, που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και 

την προώθησή τους στην απασχόληση. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική, παρακολούθηση και 

υποστήριξη, η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και 

δεξιοτήτων, καθώς και η δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας μέσω της πρακτικής 

άσκησης, αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης. Η ομάδα στόχος 

(ωφελούμενοι) της Πράξης είναι μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα (έως 

απόφοιτοι Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ).  

Η Πράξη περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:  

1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, με κύριους στόχους τη 

διερεύνηση των αναγκών των ωφελούμενων και την ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού 

σχεδίου δράσης.  
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2. Εξατομικευμένη συμβουλευτική παρακολούθησης/ υποστήριξης, με στόχο την υποστήριξη και 

καθοδήγηση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.  

3. Εξατομικευμένη συμβουλευτική παρακολούθησης/ υποστήριξης, με στόχο την υποστήριξη και 

καθοδήγηση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.  

4. Επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) για τη συμπλήρωση και 

την ενίσχυση των γνώσεων, βασικών δεξιοτήτων και άλλων ειδικών δεξιοτήτων σε δυναμικούς 

κλάδους της Κεντρικής Μακεδονίας. 

5. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές 

πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.  

Συνοπτικά, η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει: -15 ώρες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής. - 

Πρόγραμμα Κατάρτισης 520 ώρες συνολικά (θεωρία και πρακτική). - Πιστοποίηση προσόντων 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. Οι 520 ωφελούμενοι κατανέμονται 

αναλογικά με τον πληθυσμό στις 7 Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής: 

Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική.  

Στόχος της υλοποίησης της πράξης είναι η ενίσχυση των προσόντων και η απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας μακροχρόνια. 

 

4.1.1 Συμμετέχοντες και εργασιακή κατάσταση 

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i ανέρχεται, 

σε 65.322 ωφελούμενους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες (64.606 

ωφελούμενες, ποσοστό 99%). Οι υπόλοιποι 716 ωφελούμενοι είναι άνδρες. Σημειώνεται ότι για 

τον υπολογισμό του συνόλου των ωφελουμένων χρησιμοποιήθηκε το άθροισμα των κοινών 

δεικτών εκροής CO01: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων/unemployed, 

including long-term unemployed, CO03: Οικονομικά μη ενεργά άτομα, και CO05: 

Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων.  
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Διάγραμμα 4.1. Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις  

της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2022. 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αποτελεί και ομάδα στόχο της ΠΕΣΚΕ καθώς απευθύνεται σε 

άνεργους, μακροχρόνια άνεργους και οικονομικά μη ενεργά άτομα. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού που συμμετέχει στις δράσεις της Εναρμόνισης ή ενίσχυσης των 

επαγγελματικών προσόντων,  είναι άνεργοι, ήτοι 38.823 άτομα ή ποσοστό 59,43% στο σύνολο 

(CO01, CO03 και CO05). Από τα 38.823 άτομα οι μισοί περίπου, ή 18.928 άτομα,  ανήκουν στην 

ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα των μακροχρόνια άνεργων (CO02-  Μακροχρόνια άνεργοι). Επίσης, 

οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν το 28,98% του συνόλου των ωφελούμενων (CO01, CO03 και 

CO05), οι οποίοι ανέρχονται σε 65.322 άτομα. 

Σημειώνεται επίσης ότι για το ποσοστό των ωφελούμενων που είναι απασχολούμενοι ή 

αυτοαπασχολούμενοι και ανέρχεται σε 38,80% του συνόλου των ωφελούμενων, βάσει κριτηρίων 

μοριοδότησης στη δράσης της Εναρμόνισης είχε δοθεί προτεραιότητα στις απασχολούμενες με 

μερική απασχόληση ή με εργόσημο και στις οικογένειες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα καθώς 

και σε μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες. Τέλος,  περίπου 1,77% του συνόλου των 

ωφελούμενων ανήκει στην κατηγορία των οικονομικά μη ενεργών ατόμων. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CO01 - Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

CO02- Μακροχρόνια άνεργοι

CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα

CO04- Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση/inactive, not 

in educationortraining

CO05- Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων
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Συμμετέχοντες ανά εργασιακή κατάσταση
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Όσον αφορά την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9i,  που είναι 

γυναίκες (64.606 ωφελούμενες, ποσοστό 99%),  41.669 γυναίκες είναι άνεργες (ποσοσό 64,50%), 

εκ των οποίων  οι 20.722 μακροχρόνια άνεργες και οι 27.665 απασχολούμενες ή  

αυταπασχολούμενες. Επίσης, 1.220 ωφελούμενες γυναίκες ανήκουν στην κατηγορία των 

οικονομικά μη ενεργών ατόμων, εκ των οποίων οι 756 δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών 

των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i,  ανά εργασιακή κατάσταση.  

 

Πίνακας 4.1. Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις  

της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ από 2015 έως και 2021) 

Επενδυτική 
Προτεραιότητα 
9i 

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και 
με σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Ερ
γα

σ
ια

κή
 κ

α
τά

σ
τα

σ
η

 

 

      

CO01 - Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

38.823 580 38.243 

CO02-  Μακροχρόνια άνεργοι 18.928 444 18.484 

CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα 1.153 7 1.146 

CO04- Οικονομικά μη ενεργά άτομα 
που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση 
ή κατάρτιση /inactive, not in 
education or training 

719 6 713 

CO05- Απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων 

25.346 129 25.217 

 
ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05) 65.322 716 64.606 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2021. 
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4.1.2. Συμμετέχοντες ανά ηλικιακή κατηγορία 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i,  

ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών (96,8%). Το υπόλοιπο ανήκει με ποσοστό 2,4% στην  

ηλικιακή ομάδα των κάτω των 25 ετών (1.578 άτομα) και με ποσοστό 0,8% στην ηλικιακή ομάδα άνω 

των 54 ετών (521 άτομα). Από το σύνολο των 521 ωφελούμενων ηλικίας άνω των 54 ετών (δείκτης 

CO07), 489 άτομα ή ποσοστό 93,8% είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση (δείκτης 

CO08, υποσύνολο του CO07). Σημειώνεται τέλος ότι στην επενδυτική προτεραιότητα 9i, και 

ειδικότερα στην δράση της εναρμόνισης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (που αφορά τη 

συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων της επενδυτικής 9i που προσεγγίζει το 99%) δεν υπήρχε 

προτεραιότητα ή ειδική στόχευση στις δύο αυτές ηλικιακές κατηγορίες πληθυσμού.  

 

Διάγραμμα 4.2. Ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων στις δράσεις 

της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του  ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2022. 

 

Οι δύο ηλικιακές ομάδες «κάτω των 25 ετών» και «άνω των 54 ετών» εξετάζονται ξεχωριστά γιατί 

συνδέονται με αυξημένα ποσοστά ανεργίας σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αυτό 
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οφείλεται στην μη παροχή ίσων ευκαιριών σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες, στην απασχόληση και 

αναζήτηση εργασίας, ένα κενό που αφορά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται.  

 

Πίνακας 4.2. Ηλικιακή κατηγορία των συμμετεχόντων στις δράσεις 

της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ από 2015 έως και 2021) 

Επενδυτική 
Προτεραιότητα 9i 

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και 
με σκοπό την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Ηλικία CO06- Κάτω των 25 ετών 1.578 76 1.502 

  CO07- Άνω των 54 ετών 521 167 354 

  CO08 - Άνω των 54 ετών που είναι 
άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά 
μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση23 

489 160 329 

 
ΣΥΝΟΛΟ  2.099 243 1.856 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022 

 

4.3. Συμμετέχοντες ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 

Στο σύνολο των συμμετεχόντων στη δράση,   η πλειοψηφία, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 58%, ( ή 

32.825 άτομα) είναι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 4).  Ακολουθούν με ποσοστό 28% (ή 18.060 άτομα) οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8), ενώ ένα αρκετά χαμηλότερο ποσοστό 12% (ή 8.021 άτομα) είναι 

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος σημειώνεται 

ότι για ένα πολύ μικρό ποσοστό κάτω του 1% (ή 400 άτομα, 2 άνδρες και 398 γυναίκες) δεν 

προσδιορίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης.  Δεδομένου του   ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

                                                           
23 Υποκατηγορία του CO07, δεν προσμετράται στο σύνολο.  
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συμμετεχόντων στην δράση είναι γυναίκες μητέρες και άνεργες (ή ανήκουν σε κάποια άλλη ευπαθή 

κοινωνική ομάδα, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, νοικοκυριά με εισόδημα κάτω του ορίου της 

φτώχειας, κ.ο.κ) αυτό μεταφράζεται σε ένα υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο για την πλειοψηφία του 

ευάλωτου πληθυσμού που συμμετέχει και επωφελείται από τη δράση.  Παράλληλα, επωφελείται 

και ο πλέον ευαίσθητος πληθυσμός των γυναικών που είναι μητέρες άνεργες ή απασχολούμενες με 

χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο.  Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των 

ωφελούμενων γυναικών και ανδρών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο. 

  

Διάγραμμα 4.3. Εκπαιδευτικό επίπεδο συμμετεχόντων στις δράσεις 

της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του  ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2021. 

 

Πίνακας 4.3. Εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στις δράσεις  

της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ από 2015 έως και 2021) 

9i Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CO09 - Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)

CO10- Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)

CO11- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8)

12%

58%

28%

25%

54%

20%

12%

58%

28%

Συμμετέχοντες ανά εκπαιδευτικό επίπεδο

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
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Μορφωτικό 
επίπεδο 

CO09 - Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) 

8.021 181 7.840 

  CO10- Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) 
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) 

37.825 385 37.440 

  CO11- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 
ως 8) 

18.060 146 17.914 

 
ΣΥΝΟΛΟ 63.906 712 63.194 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2021. 

 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4.3.,  όσον αφορά την πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

στη δράση, που είναι γυναίκες, ποσοστό 58% (ή 37.440 γυναίκες) είναι απόφοιτοι ανώτερης 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ποσοστό 28% (ή 17.914 γυναίκες) είναι 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ποσοστό 12% (ή 7.840 γυναίκες) είναι απόφοιτοι 

πρωτοβάθμιας ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

4.4. Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα 

Στο σύνολο των συμμετεχόντων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες για τις δράσεις της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i,   η πλειοψηφία, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,73%, (ή 12.290 

άτομα, εκ των οποίων οι 12.203 γυναίκες) αποτελείται από μετανάστες ή συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 30,7% (ή 7.584 άτομα, εκ των οποίων οι 7.559 είναι 

γυναίκες) άτομα από αγροτικές περιοχές. 
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Διάγραμμα 4.4 Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα στις δράσεις 

της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2021. 

 

Επίσης, όσον αφορά τις κατηγορίες των συμμετεχόντων με αναπηρία, παρόλο που το ποσοστό των 

ωφελούμενων είναι χαμηλό, σημειώνεται ότι υλοποιούνται ειδικές δράσεις εναρμόνισης 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τα άτομα που φροντίζουν ΑμεΑ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών 

ανά μειονεκτούσα ομάδα. 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)

CO16- Συμμετέχοντες με Αναπηρία

CO17- Άλλα μειονεκτούντα άτομα

CO18 - Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη 
στέγαση

CO19 – Άτομα από αγροτικές περιοχές

49.73%

1.59%

17.94%

0.06%

30.69%

0.35%

0.06%

0.53%

0.01%

0.10%

49.38%

1.53%

17.41%

0.04%

30.59%

Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
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Πίνακας 4.4. Μειονεκτούσες ομάδες στις δράσεις «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής» του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ από 2015 έως και 2021) 

9i Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με 
σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας συμμετοχής και τη 
βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης  

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Μειονεκτούσες 
ομάδες 

CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες 
αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά) 

12.290 87 12.203 

  CO16- Συμμετέχοντες με Αναπηρία 393 14 379 

  CO17- Άλλα μειονεκτούντα άτομα 4.433 130 4.303 

  CO18 - Άστεγοι ή άτομα που έχουν 
αποκλειστεί από τη στέγαση 

14 3 11 

  CO19 – Άτομα από αγροτικές περιοχές 7.584 25 7.559 
 

ΣΥΝΟΛΟ  24.714 259 24.455 
 

ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05) 65.322 716 64.606 

 
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2021. 

 

file:///C:/Users/Popi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5FF4A1DA.xlsx%23RANGE!_ftn2
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Συμπερασματικά, τόσο οι ομάδες στόχοι της συγκεκριμένης δράσης του ΕΠ ΠΚΜ όσο και τα 

ποσοστά συμμετοχής κάθε ομάδας στο πλαίσιο της δράσης,  εκφράζουν ικανοποιητικά τη 

στρατηγική στόχευση της ΠΕΣΚΕ υπέρ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Συγκεκριμένα οι 

υλοποιούμενες δράσεις συνεισφέρουν και στις τρεις (3) κατηγορίες ωφελούμενων της ΠΕΣΚΕ, ήτοι 

στις α) ευάλωτες ομάδες, β) ειδικές ομάδες, και, γ) λοιπές ομάδες. 

Συγκεκριμένα:  

  

 Όσον αφορά την κατηγορία των ευάλωτων ομάδων, όπως προκύπτει από την έως άνω ανάλυση 

επωφελούνται τα άτομα  με αναπηρίες.  

 Όσον αφορά την κατηγορία των ειδικών ομάδων, ως ανωτέρω, επωφελούνται οι μακροχρόνια 

άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των 54 ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα, 

τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, 

οι μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.  

 Όσον αφορά τις λοιπές ομάδες στους ωφελούμενους συγκαταλέγονται τα νοικοκυριά χωρίς 

κανένα εργαζόμενο, οι περιθωριοποιημένες κοινότητες (π.χ. Ρομά), οι άστεγοι ή τα άτομα που 

έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση, οι φτωχοί εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.  

 

Τέλος τονίζεται ότι, συνολικά στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, επωφελούνται τα 

άτομα που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημά είναι μικρότερο από το οριζόμενο όριο της 

φτώχειας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Επί παραδείγματι, στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 

5180/14-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο 

της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2018-2019» ως κατώτατο 

όριο χρησιμοποιήθηκε το όριο από την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού όπως αυτό 

προσδιορίστηκε στην έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2016. 

Συγκεκριμένα, κάθε ωφελούμενος/η σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση κατανέμεται: 

(α) Στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι μεγαλύτερο από το κατά τα 

ανωτέρω οριζόμενο όριο της φτώχειας, 

(β) στο οικείο ΠΕΠ, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι ίσο ή μικρότερο από το κατά τα 

ανωτέρω οριζόμενο όριο της φτώχειας. 
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Το όριο φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίσθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2016, οριζόταν σε 4.500€ 

ετησίως και για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά:  α) 50% για τον σύζυγο και για 

κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών, και, β) 30% για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. 

 

4.2. Άμεσα Αποτελέσματα Συμμετεχόντων (Επενδυτική Προτεραιότητα 9i) 

Στην παρούσα ενότητα, και σε συνέχεια της περιγραφής του προφίλ των συμμετεχόντων της δράσης 

της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i ανά φύλο, ηλικία, εργασιακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, 

και, μειονεκτούσες ομάδες, παρουσιάζονται  οι επιπτώσεις και ειδικότερα τα άμεσα αποτελέσματα 

μετά τη λήξη συμμετοχής των ωφελούμενων στις δράσεις της ΕΠ 9i. Η ανάλυση βασίζεται στους 

σχετικούς δείκτες άμεσου αποτελέσματος για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία βάσει 

απογραφικών δελτίων με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2021. 

 

4.2.1. Άμεσα αποτελέσματα συμμετεχόντων στη δράση της «Εναρμόνισης οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής» 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα από τα απογραφικά δελτία εξόδου του ΟΠΣ για τη συγκεκριμένη 

δράση, με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2021,  παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί 

το σύνολο των αποτελεσμάτων της δράσης  εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

της επενδυτικής προτεραιότητας 9i.  
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Πίνακας 4.5. Άμεσα Αποτελέσματα συμμετεχόντων στη δράσης της «Εναρμόνισης οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής» 

Κωδ. Δείκτη Ονομασία δείκτη ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ από 2015 έως και 2021) 

 Επενδυτική 
Προτεραιότητα 
9i 

 Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας 
συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης 

Σύνολο 
(αριθμός) 

Άνδρες 
(αριθμός) 

Γυναίκες 
(αριθμός) 

CR01 Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

432 3 429 

CR02 Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / 
κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

1.548 4 1.544 

CR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

1.464 387 1.077 

CR04 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους 

4.653 18 4.635 

CR05 Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, 
που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

2.245 128 2.117 

CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 
έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

4.768 85 4.683 

CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην 
αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

496 2 494 

CR08 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που  κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

48 17 31 

CR09 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

1.796 30 1.766 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2021. 
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4.2.2  Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας 

αμέσως μετά τη λήξης της συμμετοχής τους 

 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2021 οι οικονομικά μη 

ενεργοί συμμετέχοντες που δραστηριοποιήθηκαν σε αναζήτηση εργασίας ανήλθαν σε 432 άτομα εκ 

των οποίων οι 429 ήταν γυναίκες (μητέρες) και τρείς (3) ωφελούμενοι ήταν άνδρες (πατέρες).  

Το ποσοστό συμμετεχόντων στη δράση δραστηριοποιήθηκε σε αναζήτηση εργασίας  αμέσως μετά 

τη λήξη της συμμετοχής του σε αυτή, ήταν της τάξης του 37% (ή 43% για τους άνδρες και 37% για τις 

γυναίκες).  

Συνεπώς, ή  συμβολή της δράσης της εναρμόνισης ήταν αρκετά σημαντική στο να αναζητήσουν 

εργασία οι συμμετέχοντες που κατά την ένταξη του παιδιού τους στη δράση ήταν οικονομικά μη 

ενεργοί.  

Επίσης σημειώνεται ότι συνολικά στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, επωφελούνται 

τα άτομα που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημά είναι μικρότερο από το οριζόμενο όριο της 

φτώχειας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (βλ. ανωτέρω).  

 

Διάγραμμα 4.5. Συμμετέχοντες (οικονομικά μη ενεργοί) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 

εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2021. 
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4.2.3  Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Με βάση το δελτίο ταυτότητας ο δείκτης αποτυπώνει τα άτομα που έχουν συμμετάσχει σε πράξη 

ΕΚΤ και που για πρώτη φορά βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση (τυπική εκπαίδευση, δια βίου 

μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση κλπ) αμέσως μετά λήξη της 

συμμετοχής τους. Ο δείκτης CR02 αποτυπώνει την αλλαγή στην κατάσταση του ατόμου όταν 

εξέρχεται από την πράξη του ΕΚΤ σε σχέση με την κατάσταση που βρισκόταν κατά την είσοδό του 

στην πράξη. Συνεπώς ο δείκτης μετρά συμμετέχοντες που δεν βρίσκονταν σε εκπαίδευση/κατάρτιση 

κατά την είσοδό τους στην πράξη.  

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου 1.544 ωφελούμενες μητέρες παρακολούθησαν κατάρτιση 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση.  

Επίσης σημειώνεται ότι συνολικά στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, επωφελούνται 

τα άτομα που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημά είναι μικρότερο από το οριζόμενο όριο της 

φτώχειας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (βλ. ανωτέρω).  

 

Διάγραμμα 4.6 Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2021. 

 



175 
 

4.2.4 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους   

Ο συγκεκριμένος δείκτης CR03 αποτυπώνει τα άτομα που συμμετείχαν σε πράξη ΕΚΤ και που 

απέκτησαν εξειδίκευση μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη. 

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου και ειδικότερα των δράσεων: 

5033700 - Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια 

ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις 

περιοχές παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Θεσσαλονίκης, 

5032859 - Αναβάθμιση προσόντων για μακροχρόνια ανέργους της Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης σε ειδικότητες του ξενοδοχειακού κλάδου 

5033816 - Αναβάθμιση των προσόντων και κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων 

πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής στους τομείς των ΤΠΕ της 

Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, στη ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

5033733 - Δράσεις επανακατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης σε βιώσιμους τομείς της 

μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού για μακροχρόνια ανέργους στην περιοχή 

παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης 

σε σύνολο 3.092 συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτιστης ή αναβάθμισης προσόντων, 1.464 

συμμετέχοντες (εκ των οποίων οι 387 άνδρες και 1.077 γυναίκες) απόκτησαν εξειδίκευση αμέσως 

μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση.  
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Διάγραμμα 4.7 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά  τη λήξη της συμμετοχής τους 

 

 

 

 

 

 

 

         Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 2022, στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2021. 
 
 
 
 
 

4.2.5  Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους 

Ο δείκτης CR04 αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς του ατόμου όταν εξέρχεται από 

την πράξη του ΕΚΤ σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που είχε όταν εισήλθε στην πράξη. Ο δείκτης 

μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί, είτε άνεργοι.  

Με βάση τα στοιχεία με σημείο αναφοράς την 31/12/2021,  4.653 συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν 

άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί βρήκαν απασχόληση, εκ των οποίων οι 4.635 ήταν γυναίκες. Το 

ποσοστό στο σύνολο των άνεργων ή οικονομικά μη ενεργών συμμετεχόντων ανήλθε σε 11,64% 

(3,07% για τους συμμετέχοντες άνδρες και 11,77% για τις συμμετέχουσες γυναίκες).   

Συνεπάγεται λοιπόν ότι από το σύνολο των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i ένα 

ποσοστό 11,64% των συμμετεχόντων, που κατά την ένταξη του παιδιού τους στη δράση ήταν άνεργοι 

ή οικονομικά μη ενεργεοί,  κατέχει θέση εργασίας συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης 

αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής. 
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Διάγραμμα 4.8. Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 

 

4.2.6.  Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν 

σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, 2.117 

γυναίκες στο σύνολο των 16.885 και 128 άνδρες στο σύνολο των 231 που ανήκουν στην κατηγορία 

των μειονεκτούντων ατόμων (ήτοι το άρθροισμα των δεικτών CO15, CO16 και CO17) 

δραστηριοποιήθηκαν, για την αναζήτηση εργασίας ή συμμετείχαν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, 

απόκτησαν εξειδίκευση ή βρήκαν θέση απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης). Αυτό συνεπάγεται ότι βελτιώθηκε η θέση στην αγορά εργασίας (διαδικασίες 

αναζήτησης, βελτιωμένα προσόντα/ικανότητες, εύρεση εργασίας), για ένα ποσοστό 

συμμετεχόντων, της τάξεως 13,12%  (55,41% για τους άνδρες και 12,54% για τις γυναίκες). Τα 

αντίστοιχα ποσοστά μέχρι τις 31/12/2020 ανέρχονταν στο σύνολο 11,16% (46,5% για τους άνδρες 

και 10,71% για της γυναίκες). Η ποσοστιαία αύξηση αυτή το 2021, σε σχέση με το 2020, οφείλεται 

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00%

11.64%

3.07%

11.77%

CR04 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας,  
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ,  αμέσως 

μετά τη λήξη συμμετοχής τους

CR04 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους
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κυρίως στην αντιμετώπιση, μέσω κατάλληλων πολιτικών και μέτρων, των συνεπειών της πανδημικής 

κρίσης του SARS-CoV-2, που οδήγησε στην επανεκκίνηση της οικονομικής και εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας. 

Διάγραμμα 4.9. Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που 

συμμετέχουν σε εκπαίδευση/ κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής 

του 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
  Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 

 

4.2.7 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Ο δείκτης CR06 αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς των συμμετεχόντων  6 μήνες μετά 

την έξοδό τους από την πράξη ΕΚΤ σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που είχαν όταν εισήλθαν 

στην πράξη, δηλαδή συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί 

(CO03),  είτε άνεργοι (CO01).  
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Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 4.683 ωφελούμενες γυναίκες, στις 39.389 

(άρθροισμα δεικτών CO01+CO03), στην πλειοψηφία τους μητέρες, ωφελούμενες της δράσης της 

Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, και 85, στους 587, ωφελούμενους άνδρες 

που ανήκουν στην κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων και οι οποίοι κατά την έναρξη της δράσης 

ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί (άρθροισμα δεικτών CO01+CO03), κατείχαν θέση 

απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης έξι μήνες μετά τη λήξη της δράσης (ήτοι ποσοστό 14,48% για 

τους άνδρες και 11,89% για τις γυναίκες).   

Συνεπώς, η δράση της εναρμόνισης συνέβαλε ώστε συνολικά ποσοστό 11,93% των συμμετεχόντων 

των δράσεων να έχουν απασχόληση, έξι μήνες μετά την λήξη της συμμετοχής τους σε αυτή.  

 

Διάγραμμα 4.10. Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022,στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
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4.2.8 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Με το συγκεκριμένο δείκτη CR07 μετρώνται τα άτομα που εισέρχονται στη πράξη του ΕΚΤ  ως 

απασχολούμενοι (κατά τον ορισμό του κοινού δείκτη εκροών CO05) και που  έξι μήνες μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους έχει αλλάξει η εργασιακή τους κατάσταση (προς το καλύτερο) ως προς ένα ή 

περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α) Μετακινήθηκαν από επισφαλή σε σταθερή απασχόληση, ή/και,  

β) μετακινήθηκαν από υποαπασχόληση σε πλήρη απασχόληση, ή/και, 

γ) μετακινήθηκαν σε θέση εργασίας που απαιτεί υψηλότερες δεξιότητες/ προσόντα / εξειδίκευση, 

ή/και, 

δ) έλαβαν προαγωγή (received a promotion). 

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 494 στις 25.217 ωφελούμενες γυναίκες, και 2 

στους 129 ωφελούμενους άνδρες που εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται κατά την έναρξη της 

δράσης που παρακολούθησαν (CO05- Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολουμένων), βελτίωσαν εντός 6 μηνών από τη λήξη συμμετοχής τους σε αυτή, την 

κατάσταση τους στην αγορά εργασίας (ήτοι ποσοστό 1,55% στους άνδρες και 1,96% στις γυναίκες).   

Συνεπώς, η δράση της εναρμόνισης συνέβαλε ώστε ένα μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων της τάξης 

του 1,96% να βελτιώσει τις συνθήκες απασχόλησής του (π.χ. να μεταβεί από τη μερική απασχόληση 

στη πλήρη απασχόληση).  
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Διάγραμμα 4.11. Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών 

από τη λήξη της συμμετοχής τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 

 

4.2.9 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που  κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης,   31 στις 354 ωφελούμενες γυναίκες, και 17 

στους 167 ωφελούμενους άνδρες,  οι οποίοι (κατά την είσοδό της στην πράξη) ήταν άνω των 54 ετών 

(CO07- Άνω των 54 ετών) κατάφεραν να βρουν απασχόληση (ή αυταπασχόληση) 6 μήνες μετά τη 

λήξης της συμμετοχής της σε αυτή ή ποσοστό  8,76% και 10,18% αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00%

1.96%

1.55%

1.96%

CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην 
αγορά εργασίας εντός έξι  μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους

CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
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Διάγραμμα 4.12 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 

 

4.2.10 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Ο δείκτης CR09, όπως και ο δείκτης CR06 προηγούμενα,  αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό 

καθεστώς των μειονεκτούντων συμμετεχόντων  6 μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη ΕΚΤ σε 

σχέση με το εργασιακό καθεστώς που είχαν όταν εισήλθαν στην πράξη, δηλαδή συμμετέχοντες που 

όταν εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί (CO03),  είτε άνεργοι (CO01).  

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 1.766 στις 16.885 ωφελούμενες και 30 στους 

231 ωφελούμενους που ανήκουν στην κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων και οι οποίοι κατά 

την έναρξη της δράσης ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί (άρθροισμα δεικτών CO15, CO16 και 

CO17), κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης έξι μήνες μετά τη λήξη της δράσης (ήτοι 

ποσοστό σχεδόν 13% στους άνδρες και 10,46% στις γυναίκες).   

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η δράση της εναρμόνισης συνέβαλε ώστε συνολικά ένα ποσοστό 10,49% 

των μειονεκτούντων συμμετεχόντων (άνω των 54 ετών) της δράσης να έχουν απασχόληση, έξι μήνες 

μετά την λήξη της συμμετοχής τους σε αυτή.  

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

8.00%

8.50%

9.00%

9.50%

10.00%

10.50%

9.21%

10.18%

8.76%

CR08 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που  κατέχουν 
θέση απασχόλησης,  συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης ,  εντός έξι  μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
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Διάγραμμα 4.13. Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά με το δείκτη CR06 που αποτυπώνει ακριβώς το ίδιο 

αποτέλεσμα αλλά στο σύνολο των συμμετεχόντων της δράσης, προκύπτει ότι το ποσοστό των 

μεινεκτούντων συμμετεχόντων που βρήκαν απασχόληση, έξι μήνες μετά τη λήξη της δράσης, είναι 

αντίστοιχο.  

4.3. Προφίλ Συμμετεχόντων (Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii) 

Ως αναφέρθηκε προηγούμενα  στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii τα διαθέσιμα 

απογραφικά στοιχεία (microdata) αφορούν αποκλειστικά τους συμμετέχοντες στις ακόλουθες 

δράσεις: 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (AMEA). 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (AMEA). 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 (AMEA). 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019 (AMEA). 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (AMEA). 
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 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό 2020 -2021 (AMEA). 

 Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού "Το 

Χαμόγελο του Παιδιού". 

 "ΣΥΝ - Άνθρωπος". 

 Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα 

φροντιστών – συνοδών (ΑμεΑ). 

Συνοπτικά οι παραπάνω δράσεις αφορούν σε: 

 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (ΑΜΕΑ) 

Η πράξη αφορά στη διάθεση προς ωφελούμενους (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια 

ανηλίκων) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, σε 

δημόσιους και ιδιωτικούς, Βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 

Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.). 

Η πράξη συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων από οικογένειες 

με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα 

από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους 

ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Η διάθεση της 

θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher), 

που λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική κάθε φορά Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Οι ωφελούμενοι εντάσσονται στην Πράξη ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης 

κατάστασης στην κατηγορία θέσης 

Δ1: παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική στέρηση ή/και κινητική 

αναπηρία(ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). 

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται: 

 Η παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών σε 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, 

   η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και 

κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. 

Μ.Ε.Α.). 
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 Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» 

Σκοπός του έργου αφορά την ολιστική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη 100 ατόμων 

(ωφελούμενων) που ανήκουν στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, και πιο συγκεκριμένα 

σε οικογένειες με παιδιά φυλακισμένων / αποφυλακισμένων γονιών, σε οικογένειες με παιδιά 

αστέγων γονέων και οικογένειες με παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας.  

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε: 

 Συμβουλευτική υποστήριξη. 

 Προγράμματα επιμόρφωσης. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

 

 "ΣΥΝ - Άνθρωπος" 

Βασικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη ατόμων αποφυλακισμένων- φυλακισμένων, 

αστέγων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας 

στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική 

ένταξη και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

Στην Κοινωνική Υπηρεσία και το Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων ατόμων και 

των οικογενειών τους μπορούν και προσέρχονται: 

α) Έγκλειστοι που πρόκειται να αποφυλακιστούν τους επόμενους 6 μήνες. 

β) Αποφυλακισμένοι –  όσοι έχουν αποφυλακιστεί εντός των τελευταίων 18 μηνών. 

γ) Άστεγοι – Όσοι πληρούν τα κριτήρια που έχει ορίσει η FEANTSA στην τυπολογία ETHOS. 

δ) Απόλυτα φτωχοί 

Στο πλαίσιο του έργου λειτουργούν τα παρακάτω γραφεία και παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 

1. Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης αποφυλακισμένων 

Το γραφείο παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
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- Δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης ατόμων που πρόκειται να αποφυλακιστούν, εντός των 

σωφρονιστικών καταστημάτων Διαβατών Θεσσαλονίκης, Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής και Νιγρίτας 

Ν. Σερρών. 

- Υπηρεσία Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων. 

- Υπηρεσία υποστήριξης οικογενειών κρατουμένων και αποφυλακισμένων – Λειτουργία 

Ομάδων υποστήριξης οικογενειών κρατούμενων που πρόκειται να αποφυλακιστούν και 

αποφυλακισμένων. 

- Λειτουργία εκπαιδευτικών εργαστηρίων. 

- Υποστήριξη σχετικά με λογιστικά θέματα και ζητήματα φοροτεχνικού χαρακτήρα. 

- Ευαισθητοποίηση κοινού και εργοδοτών/προώθηση ενεργειών ένταξης στην απασχόληση. 

Οι προαναφερόμενες δράσεις λειτουργούν σε στενή συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία των 

Σωφρονιστικών Καταστημάτων και την Επιτροπή Κοινωνικής Υποστήριξης Αποφυλακισμένων που 

συστάθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

2. Υπηρεσία Υποστήριξης αστέγων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων  

- Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη αστέγων που εντοπίζονται στον δρόμο, παραπέμπονται από 

άλλες υπηρεσίες ή φιλοξενούνται προσωρινά σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. 

- Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

- Οργάνωση ενεργειών συλλογής ταξινόμησης και διάθεσης ειδών άμεσης ανάγκης. 

- Υποστήριξη σχετικά με λογιστικά θέματα και ζητήματα φοροτεχνικού χαρακτήρα 

- Δυνατότητα συμμετοχής τους σε υπηρεσίες αχρήματων αμοιβαίων συναλλαγών (Τράπεζα 

Χρόνου). 

- Προώθηση ενεργειών ένταξης στην απασχόληση. 

Όλες οι  παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες φιλοξενούνται στο χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

της ΑΡΣΙΣ και πλαισιώνονται με τη στενή συνεργασία ολόκληρου του δικτύου των υπηρεσιών και 

των προγραμμάτων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ για ενήλικες και παιδιά. 

 Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα 

φροντιστών – συνοδών (ΑμεΑ) 

Η δράση αφορά την υλοποίηση δύο προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης συνολικά 50 ατόμων 

(25 ατόμων το καθένα) που διαβιούν κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας με σκοπό να 
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απασχοληθούν σε δομές φροντίδας και κοινωνικοποίησης ατόμων με αναπηρία (δομές πρόνοιας, 

Σ.Υ.Δ., Φιλοξενία, φροντίδα κατ΄ οίκον, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές εξόδους, εκδρομές, 

κατασκηνώσεις, συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, δράσεις χορωδίας, θεατρικής ομάδας και 

πολλά άλλα).  

 

4.3.1. Συμμετέχοντες και εργασιακή κατάσταση 

 Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω δράσεις της ΕΠ 9iii ανέρχεται, σε 4.065 

ωφελούμενους. Εξ’ αυτών η πλειοψηφία 2.837 ωφελούμενες (ή ποσοστό 70%) είναι γυναίκες και 

1.228 ωφελούμενοι (ή ποσοστό 330%) είναι άνδρες. 

 

Διάγραμμα 4.14. Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 

2014-2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
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Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του συνόλου των ωφελουμένων χρησιμοποιήθηκε το άθροισμα 

των κοινών δεικτών εκροής CO01: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων/unemployed, including long-term unemployed, CO03: Οικονομικά μη ενεργά άτομα, και 

CO05: Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων. Η υψηλότερη 

συμμετοχή των γυναικών είναι αναμενόμενη καθώς αποτελούν την κύρια ομάδα στόχο των 

δράσεων. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αποτελεί και ομάδα στόχο της ΠΕΣΚΕ 

καθώς απευθύνεται σε άνεργους, μακροχρόνια άνεργους και οικονομικά μη ενεργά άτομα.  

Όσον αφορά την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη δράση, που είναι γυναίκες, ποσοστό 44% (ή  

1.258 γυναίκες) είναι άνεργες εκ των οποίων οι 506 γυναίκες ή λίγο λιγότερες από τις μισές είναι 

μακροχρόνια άνεργες, 21% (ή 582 γυναίκες)  υπολογίζονται ως απασχολούμενες και ένα εξίσου 

σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 35% (ή 997 γυναίκες) είναι οικονομικά μη ενεργά άτομα εκ των 

οποίων οι 953 γυναίκες, ανήκουν στην κατηγορία των οικονομικά μη ενεργών ατόμων που δεν 

παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση. Τα ποσοστά αυτά είναι εξίσου σημαντικά και μάλιστα 

υπερβαίνουν τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών που συνήθως απασχολούνται με την φροντίδα 

ατόμων με αναπηρία.  Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των 

ωφελούμενων γυναικών και ανδρών ανά εργασιακή κατάσταση.  

 

Πίνακας 4.14. Εργασιακή Κατάσταση συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020  

Κατηγορία Ονομασία δείκτη ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ από 2015 έως και 2021) 

 Επενδυτική 
Προτεραιότητα 
9iii 

 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών 
 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Εργασιακή 
κατάσταση 

CO01 - Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων/unemployed, includinglong-termunemployed 

1.962 704 1.258 

  CO02-  Μακροχρόνια άνεργοι 587 81 506 

  CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα 1.419 422 997 

  CO04- Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν 
εκπαίδευση ή κατάρτιση/inactive, not in educationortraining 

1.364 411 953 

  CO05- Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων 

684 102 582 

 
ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05) 4.065 1.228 2.837 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
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4.3.2. Συμμετέχοντες ανά ηλικιακή κατηγορία 

Η πλειοψηφία των ωφελούμενων των δράσεων της ΕΠ 9iii,  ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών 

(ήτοι ποσοστό 73,2%). Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας κάτω των 25 ετών ανέρχεται σε 7,9% ενώ 

αντίστοιχα το ποσοστό των ατόμων άνω των 54 ετών σε 19%. Σημειώνεται επίσης ότι η πλειοψηφία 

των ατόμων άνω των 54 ετών είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων ή 

οικονομικών μη ενεργών ατόμων που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση (678 

ωφελούμενοι από τους 771 ωφελούμενους συνολικά). 

 

Διάγραμμα 4.15 Ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii, του ΕΠ ΠΚΜ 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεί υλοποίησης  31/12/2021. 
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Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ατόμων που είναι άνω των 54 ετών είναι 

ταυτόχρονα άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί και δεν παρακολουθούν κάποια εκπαίδευση ή 

κατάρτιση. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της ηλικιακής κατηγορίας άνω των 54 ετών η οποία 

ανέρχεται στο ικανοποιητικό 19% αφορά κυρίως σε άτομα που έχουν αποκλειστεί από στέγαση, σε 

φυλακισμένους ή αποφυλακισμένους, σε άτομα που υποφέρουν από ακραία φτώχεια, τα οποία 

πολλές φορές ανήκουν σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία.  

 

Πίνακας 4.15 Ηλικιακή κατηγορία των συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ από 2015 έως και 2021) 

 Επενδυτική 
Προτεραιότητα 
9iii 

 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 
προώθηση των ίσων ευκαιριών 
 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Ηλικία CO06- Κάτω των 25 ετών 320 199 121 

  CO07- Άνω των 54 ετών 771 251 520 

  CO08 - Άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 
ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση 

678 222 456 

 
ΣΥΝΟΛΟ (CO01+CO03+CO05) 4.065 1.228 2.837 

   Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
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4.3.3. Συμμετέχοντες ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 

Στο σύνολο των συμμετεχόντων στη δράση24,   η πλειοψηφία, που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 

48%,  (ή 1.754 άτομα) είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

Διάγραμμα 4.16. Εκπαιδευτικό επίπεδο συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii, του ΕΠ 

ΠΚΜ 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 

 

Ακολουθούν με ποσοστό 39,73% (ή 1.452 άτομα) οι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με ένα αρκετά πιο χαμηλότερο ποσοστό 12,28% (ή 44 

9άτομα) οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8).  

                                                           
24 Σημειώνεται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στη δράση για τους οποίους καταγράφεται το εκπαιδευτικό τους 
επίπεδο ανέρχεται σε 3.655 (έναντι 4.065, δηλαδή για 410 ωφελούμενους δεν προσδιορίζεται το επίπεδο 
εκπαίδευσης). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CO09 - Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)

CO10- Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)

CO11- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8)

47.99%

39.73%

12.28%

61.90%

27.93%

10.16%

42.06%

44.75%

13.19%

Συμμετέχοντες ανά μορφωτικό επίπεδο

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
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Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών 

ανά εκπαιδευτικό επίπεδο.  

 

Πίνακας 4.16. Εκπαιδευτικό επίπεδο συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ από 2015 έως και 2021 

 Επενδυτική Προτεραιότητας 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO09 - Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2/with primary (ISCED 1) 
or lower secondary education (ISCED 2) 

1.754 676 1.078 

CO10- Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) 

1.452 305 1.147 

CO11- Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 ως 8) 449 111 338 

ΣΥΝΟΛΟ 3.655 1.092 2.563 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 

 

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4.16,  όσον αφορά την πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

στη δράση, που είναι γυναίκες, ποσοστό 44,75% (ή 1.147 γυναίκες) είναι απόφοιτοι ανώτερης 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 42,06% (ή 1.078 γυναίκες) είναι απόφοιτοι 

πρωτοβάθμιας ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ποσοστό 13,19% (ή 338 γυναίκες) 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

4.4. Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα 

Η πλειοψηφία όσον αφορά τους συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα είναι τα «άλλα 

μειονεκτούντα άτομα» (CO17) με ποσοστό 40,7 %. Ακολουθούν οι άστεγοι ή τα άτομα που έχουν 

αποκλειστεί από την στέγαση με ποσοστό 9,5%, με 30,9% οι Μετανάστες, οι συμμετέχοντες 

αλλοδαπής προέλευσης και οι μειονότητες και με 5,8% τα άτομα από αγροτικές περιοχές.  
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Διάγραμμα 4.17. Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα στις δράσεις της ΕΠ 9iii, 

 του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται το σύνολο των ωφελούμενων γυναικών και ανδρών ανά 

μειονεκτούσα ομάδα. 
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Πίνακας 4.17. Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα στις δράσεις της  

ΕΠ 9iii του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ από 2015 έως και 2021 

 Επενδυτική Προτεραιότητας 9iii - Καταπολέμηση κάθε 
μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CO15- Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) 

1.258 604 654 

CO16- Συμμετέχοντες με Αναπηρία 131 32 99 

CO17- Άλλα μειονεκτούντα άτομα 1.655 964 691 

CO18 - Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη 
στέγαση 

386 281 105 

CO19 – Άτομα από αγροτικές περιοχές  235 16 219 

ΣΥΝΟΛΟ 4.065 1.228 2.837 

  Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
 
 

Συμπερασματικά, τόσο οι ομάδες στόχοι της συγκεκριμένης δράσης του ΕΠ ΠΚΜ όσο και τα 

ποσοστά συμμετοχής κάθε ομάδας στο πλαίσιο της δράσης,  εκφράζουν πολύ ικανοποιητικά τη 

στρατηγική στόχευση της ΠΕΣΚΕ υπέρ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Συγκεκριμένα η 

επενδυτική προτεραιότητα 9iii μέσω των δράσεων που εξετάζονται συνεισφέρει στις ακόμη πιο 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (σε σύγκριση με την ΕΠ 9i που εξετάστηκε ανωτέρω) 

συνεισφέροντας άμεσα και αποτελεσματικά στις πιο ευάλωτες κατηγορίες ωφελούμενων της ΠΕΣΚΕ 

όπως αυτές είναι: 

- Η κατηγορία των ευάλωτων ομάδων (Άτομα με αναπηρίες, φυλακισμένοι/ αποφυλακισμένοι, 

απαεξαρτημένοι από ουσίες, ανήλικοι παραβάτες). 

- Ειδικές ομάδες όπως άνεργοι άνω των 54 ετών.  

- Λοιπές ομάδες (όπως άστεγοι, άτομα που έχουν αποκλειστεί από την στέγαση, φτωχοί). 

 Όσον αφορά την κατηγορία των ευάλωτων ομάδων, όπως προκύπτει από την προηγούμενη  

ανάλυση, επωφελούνται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό τα άτομα  με αναπηρίες.  Όσον αφορά την 

κατηγορία των ειδικών ομάδων, όπως προκύπτει ανωτέρω, επωφελούνται οι μακροχρόνια άνεργες 

γυναίκες, οι άνεργοι άνω των 54 ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα, τα μέλη 

πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι 

μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.  Όσον αφορά τις λοιπές ομάδες στους ωφελούμενους 
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συγκαταλέγονται τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, οι περιθωριοποιημένες κοινότητες (π.χ. 

Ρομά), οι άστεγοι ή τα άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση, οι φτωχοί εργαζόμενοι με 

χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.  

 

 

4.4. Άμεσα Αποτελέσματα Συμμετεχόντων (Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii) 

 

Στην παρούσα ενότητα, και σε συνέχεια της περιγραφής του προφίλ των συμμετεχόντων των 

δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii για τις οποίες υπάρχουν απογραφικά στοιχεία ανά 

φύλο, ηλικία, εργασιακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, και, μειονεκτούσες ομάδες, 

παρουσιάζονται  οι επιπτώσεις και ειδικότερα τα άμεσα αποτελέσματα μετά τη λήξη συμμετοχής 

των ωφελούμενων στις εν λόγω δράσεις. Η ανάλυση βασίζεται στους σχετικούς δείκτες άμεσου 

αποτελέσματος για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία βάσει απογραφικών δελτίων με 

χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2021. 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα από τα απογραφικά δελτία εξόδου του ΟΠΣ για τη συγκεκριμένη 

δράση, με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2021,  το σύνολο των αποτελεσμάτων της δράσης 

της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii 

παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 4.18. Άμεσα Αποτελέσματα συμμετεχόντων στις δράσεις της ΕΠ 9iii 

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ από 2015 έως 

και 2021 

 Επ.Προτ. 9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και 
προώθηση των ίσων ευκαιριών  

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

CR01 Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που 
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

150 16 134 

CR02 Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / 
κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

40 8 32 
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ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΩΝ από 2015 έως 

και 2021 

CR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

45 16 29 

CR04 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους 

329 161 168 

CR05 Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, 
που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

291 155 136 

CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός 
έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

343 90 253 

CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

6 0 6 

CR08 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που  κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

60 23 37 

CR09 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

131 54 77 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 

 

 

4.4.1  Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας 

αμέσως μετά τη λήξης της συμμετοχής τους 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2021 οι οικονομικά μη 

ενεργοί συμμετέχοντες (CO03- Οικονομικά μη ενεργά άτομα) που δραστηριοποιήθηκαν σε 

αναζήτηση εργασίας ανήλθαν σε 150 άτομα (στα 1.419) εκ των οποίων οι 134 στις 997, 

ωφελούμενες ήταν γυναίκες  και οι 16, στους 422,  ωφελούμενους ήταν άνδρες.  



197 
 

Συνεπώς το ποσοστό συμμετεχόντων στη δράση που δραστηριοποιήθηκε σε αναζήτηση εργασίας  

αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχή του ανήλθε στο 3,17%.  

 

Διάγραμμα 4.18 Συμμετέχοντες (οικονομικά μη ενεργοί) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 

εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
 

 

 

 

4.4.2  Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, με βάση το δελτίο ταυτότητας ο δείκτης 

αποτυπώνει τα άτομα που έχουν συμμετάσχει σε πράξη ΕΚΤ (άθροισμα δεικτών CO01+CO03+CO05) 

και που για πρώτη φορά βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση (τυπική εκπαίδευση, δια βίου 

μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση κλπ) αμέσως μετά λήξη της 

συμμετοχής τους. Ειδικότερα ο δείκτης CR02 αποτυπώνει την αλλαγή στην κατάσταση του ατόμου 
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όταν εξέρχεται από την πράξη του ΕΚΤ σε σχέση με την κατάσταση που βρισκόταν κατά την είσοδό 

του στην πράξη. Συνεπώς ο δείκτης μετρά συμμετέχοντες που δεν βρίσκονταν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση κατά την είσοδό τους στην πράξη.  

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου 40 στους 4.065 ωφελούμενους, εκ των οποίων οι 32 στις 

2.837 ήταν γυναίκες και οι 8 στους 1228 άνδρες, παρακολούθησαν κατάρτιση μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους στις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii.  

 

Διάγραμμα 4.19 Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/ κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
 

4.4.3 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους   

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει τα άτομα που συμμετείχαν σε πράξη ΕΚΤ και που απέκτησαν 

εξειδίκευση μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην πράξη. Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου 

45 ωφελούμενοι συμμετέχοντες απόκτησαν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους σε 

δράσεις της ΕΠ 9iii, εκ των οποίων οι 16 ήταν άνδρες και οι 29 γυναίκες.  
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4.4.4  Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, ο δείκτης CR04 αποτυπώνει την αλλαγή στο 

εργασιακό καθεστώς του ατόμου όταν εξέρχεται από την πράξη του ΕΚΤ σε σχέση με το εργασιακό 

καθεστώς που είχε όταν εισήλθε στην πράξη. Ο δείκτης μετρά συμμετέχοντες που όταν εισήλθαν 

στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί είτε άνεργοι (άθροισμα δεικτών CO01+CO03).  

Με βάση τα στοιχεία 31/12/2021,  329 στους 3.381 συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν άνεργοι ή 

οικονομικά μη ενεργοί βρήκαν απασχόληση, εκ των οποίων οι 168, στις 2.255 ήταν γυναίκες και οι 

161, στους 1.126 άνδρες. Το ποσοστό στο σύνολο των άνεργων ή οικονομικά μη ενεργών 

συμμετεχόντων ανήλθε σε 9,73% (14,30 % για τους συμμετέχοντες άνδρες και 7,45% για τις 

συμμετέχουσες γυναίκες).  

Διάγραμμα 4.20. Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
 
 
 

4.4.5  Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν 

σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης τους αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 
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Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 136 στις 1.444 ωφελούμενες γυναίκες και 155 

στους 1.600 ωφελούμενους άνδρες, που ανήκουν στην κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων 

(άρθροισμα δεικτών CO15+CO16+CO17) δραστηριοποιήθηκαν σε αναζήτηση εργασίας ή 

συμμετείχαν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, απόκτησαν εξειδίκευση ή βρήκαν θέση απασχόλησης 

(συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης). Αυτό συνεπάγεται ότι ένα ποσοστό 9,56%  (9,69% 

για τους άνδρες και 9,42 % για τις γυναίκες) βελτίωσε τη θέση του ως προς την αγορά εργασίας 

(διαδικασίες αναζήτησης, βελτιωμένα προσόντα/ικανότητες, εύρεση εργασίας). 

Διάγραμμα 4.21. Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/ κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 

 

 

4.4.6 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 
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Ο δείκτης CR06, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, αποτυπώνει την αλλαγή στο 

εργασιακό καθεστώς των συμμετεχόντων  6 μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη ΕΚΤ σε σχέση 

με το εργασιακό καθεστώς που είχαν όταν εισήλθαν στην πράξη, δηλαδή συμμετέχοντες που όταν 

εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί (CO03),  είτε άνεργοι (CO01).  

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 253, στις 2.255 ωφελούμενες  και 90 στους 

1.126 ωφελούμενους, οι οποίοι κατά την έναρξη της δράσης ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί, 

έξι μήνες μετά τη λήξη της δράσης κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης (ήτοι ποσοστό 

11,22 % στις γυναίκες, 7,99 % στους άνδρες και 10,14% στο σύνολο).   

Διάγραμμα 4.22. Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
 

 

4.4.7 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη 

της συμμετοχής τους 

Με το συγκεκριμένο δείκτη CR07 μετρώνται τα άτομα που εισέρχονται στη πράξη του ΕΚΤ  ως 

απασχολούμενοι (κατά τον ορισμό του κοινού δείκτη εκροών CO05) και που  έξι μήνες μετά τη λήξη 



202 
 

της συμμετοχής τους έχει αλλάξει η εργασιακή τους κατάσταση (προς το καλύτερο) ως προς ένα ή 

περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α) Μετακινήθηκαν από επισφαλή σε σταθερή απασχόληση, ή/και,  

β) μετακινήθηκαν από υποαπασχόληση σε πλήρη απασχόληση, ή/και, 

γ) μετακινήθηκαν σε θέση εργασίας που απαιτεί υψηλότερες δεξιότητες/ προσόντα / εξειδίκευση, 

ή/και, 

δ) έλαβαν προαγωγή (received a promotion). 

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 6, στις 582 ωφελούμενες (και κανένας 

ωφελούμενος) που εργάζονταν ή αυτοαπασχολούνταν κατά την έναρξη της δράσης (δείκτης CO05), 

βελτίωσαν εντός 6 μηνών από τη λήξη συμμετοχής τους σε αυτή, την κατάσταση τους στην αγορά 

εργασίας (ποσοστό 0% για τους άνδρες και 1,03% στις γυναίκες).   

 

Διάγραμμα 4.23. Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών 

από τη λήξη της συμμετοχής τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
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4.4.8 Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που  κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης,  37 στις 520 ωφελούμενες γυναίκες και 23 στους 

251 άνδρες, οι οποίοι κατά την είσοδό της στην πράξη ήταν άνω των 54 ετών (δείκτης CO07), 

κατάφεραν να βρουν απασχόληση (ή αυταπασχόληση) 6 μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

σε αυτή. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό 7,12% για τις γυναίκες ωφελούμενες και 9,16% για τους 

άνδρες ωγελούμενους, ενώ το συνολικό ποσοστό προσεγγίζει το 7,78%.  

 

 

Διάγραμμα 4.24. Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοιχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
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4.4.9 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 

Ο δείκτης CR09, όπως και ο δείκτης CR06 προηγούμενα,  αποτυπώνει την αλλαγή στο εργασιακό 

καθεστώς των συμμετεχόντων  6 μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη ΕΚΤ σε σχέση με το 

εργασιακό καθεστώς που είχαν όταν εισήλθαν στην πράξη, δηλαδή συμμετέχοντες που όταν 

εισήλθαν στην πράξη ήταν είτε οικονομικά μη ενεργοί (CO03),  είτε άνεργοι (CO01).  

Με βάση τα απογραφικά δελτία εξόδου της δράσης, 77 στις 1.444 ωφελούμενες γυναίκες και 54 

στους 1.600 ωφελούμενους άνδρες που ανήκουν στην κατηγορία των μειονεκτούντων ατόμων και 

οι οποίοι κατά την έναρξη της δράσης ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί, κατείχαν θέση 

απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης έξι μήνες μετά τη λήξη της δράσης (ήτοι ποσοστό σχεδόν 3,38% 

στους άνδρες και 5,33% στις γυναίκες).   

 

Διάγραμμα 4.25. Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (ΟΠΣ) 2022, στοχεία υλοποίησης 31/12/2021. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Συμπεράσματα 
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Το σύνολο των Δράσεων που έχουν ενεργοποιηθεί και υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΚΜ 

συνεισφέρουν ήδη σε έντεκα (11) από τα είκοσι ένα (21) μέτρα πολιτικής της ΠΕΣΚΕ, γεγονός που 

παρουσιάζεται αναλυτικά στην συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα: 

- Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9α, η οποία συνεισφέρει σε τρία (3) μέτρα πολιτικής της 

ΠΕΣΚΕ, ήτοι στα μέτρα 1, 18 και 20, η πορεία υλοποίησης χαρακτηρίζεται, για το σημείο που 

βρίσκεται, πολύ ικανοποιητική. Ειδικότερα σε όρους φυσικής υλοποίησης, διαπιστώνεται η επίτευξη 

του στόχου που αφορά τον «Πληθυσμό που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας» 

(ποσοστό επίτευξης του δείκτη εκροής με κωδ. CO36,  100%, με τιμή- στόχο 2023 τα 1.200.000 

άτομα). Ο εν λόγω δείκτης συνεισφέρει στους στόχους του Μέτρου Πολιτικής 1 της ΠΕΣΚΕ, το οποίο 

αφορά στην «Αναβάθμιση και Βελτίωση της Λειτουργίας Δομών και Υποδομών του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας».  

- Αναλύοντας την Επενδυτική Προτεραιότητα 9i, η υλοποίηση των δράσεων που συνεισφέρουν 

στην αποδέσμευση από την φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων (βλ. δράσεις Εναρμόνισης 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής) είναι επίσης πολύ ικανοποιητική. Σε όρους φυσικής 

υλοποίησης έχει υπερεπιτευχθεί ο στόχος 2023, που είναι η αποδέσμευση 40.000 ατόμων (κυρίως 

γυναικών) από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων με στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και 

της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης (ποσοστό επίτευξης 

του δείκτη με κωδ. 10501, 145% ή 57.958 άτομα). Η επίτευξη του εν λόγω δείκτη συνεισφέρει στους 

στόχους του Μέτρου Πολιτικής 9 της ΠΕΣΚΕ, που αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών φροντίδας και 

φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κ.λπ.) για νοικοκυριά που απειλούνται 

από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.  

- Αναφορικά με τις δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση στην απασχόληση 750 ατόμων 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων (τιμή στόχος 2023), αυτές παρουσίασαν υπερεπίτευξη ήδη από το 

2019, (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 10902, 153,7%). Η υλοποίηση των συγκεκριμένων 

δράσεων συνεισφέρει στους στόχους του Μέτρου Πολιτικής 11 της ΠΕΣΚΕ, που αφορά σε 

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις/ δράσεις σε ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας. 

Ακόμη, σημειώνεται πως ο δείκτης αποτελέσματος με κωδ. 10502, που αποτυπώνει τους 

συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που 

δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/ κατάρτιση, που 

κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης, ή που διατηρούν τη 
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θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» έχει ήδη επιτευχθεί (τιμή επίτευξης 

25.265 άτομα ή ποσοστό 252,6%, με τιμή στόχο 2023 τα 10.000 άτομα).  

- Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii, σημειώνεται 

ότι έχει επιτευχθεί πλήρως ο στόχος που αφορά στον αριθμό των υποστηριζόμενων δομών (ποσοστό 

επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05502, 100% ή 2 υποστηριζόμενες δομές).  Η επίτευξη του εν λόγω 

δείκτη αφορά στην υποστήριξη δύο (2) δομών αστέγων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης και  συνεισφέρει στο Μέτρο Πολιτικής 2 της ΠΕΣΚΕ που αφορά την «Αναβάθμιση 

Λειτουργία Κέντρων Υποδοχής Αστέγων με πρόβλεψη κινητών ομάδων». Παράλληλα, επιτυγχάνεται 

και ο στόχος του αριθμού των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (ποσοστό επίτευξης του 

δείκτη με κωδ. 05503 140,3% ή 2.806 ωφελούμενοι, με τιμή στόχο 2023 τα 2.000 άτομα). Η 

υλοποίηση των δράσεων που αφορούν σε δράσεις Εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και 

ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά και οι οποίες συνεισφέρουν στην επίτευξη της τιμής 

στόχου 2023 του δείκτη με κωδ. CO15 (200 άτομα), προχωράει κανονικά.  Με βάση το ποσοστό 

επίτευξης 2021 το οποίο αγγίζει το 70%, αναμένεται ότι η τιμή στόχος 2023 θα επιτευχθεί πλήρως 

συνεισφέροντας ταυτόχρονα στους στόχους πολιτικής της ΠΕΣΚΕ και ειδικότερα στο Μέτρο 

Πολιτικής 17 που αφορά σε Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις με στόχο την 

κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (π.χ. Ρομά, μετανάστες).  

- Αρκετά ικανοποιητική μπορεί να χαρακτηριστεί η πορεία υλοποίησης των δράσεων της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii του ΕΠ ΠΚΜ. Ειδικότερα, έχουν ωφεληθεί 135 συμμετέχοντες με 

αναπηρία (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. CO16, σχεδόν 80% με τιμή στόχο 2023 τους 170 

συμμετέχοντες). Η επίτευξη του δείκτη θα συνεισφέρει στους στόχους του Μέτρου Πολιτικής 18 της 

ΠΕΣΚΕ που αφορά στην Αναβάθμιση και υποστήριξη στη λειτουργία των δομών και υπηρεσιών για 

άτομα με αναπηρία.  Επίσης, στο πλαίσιο των υλοποιούμενων δράσεων της ΕΠ 9iii, έχουν 

υποστηριχθεί είκοσι οκτώ (28) δομές που λειτουργούν προς όφελος των κακοποιημένων γυναικών 

και των ατόμων με αναπηρία (το ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05502, θα προκύψει από 

έρευνα -μελέτη). Παράλληλα, επιτυγχάνεται και ο στόχος του αριθμού των ωφελούμενων των 

υποστηριζόμενων δομών (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05503,  220,7% ή 4.857 

ωφελούμενοι, με τιμή στόχο 2023 τα 2.200 άτομα). Η επίτευξη των εν λόγω δεικτών συνεισφέρει 

στους στόχους των Μέτρων Πολιτικής 18, Αναβάθμιση και υποστήριξη στη λειτουργία δομών και 

υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία και Μέτρων Πολιτικής 19, «Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες 
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Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, της ΠΕΣΚΕ». Παράλληλα, έχουν υπερεπιτευχθεί οι στόχοι του 

ΕΠ που αφορούσαν τα άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων με 

αναπηρία (ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 10501, 294,8% ή 2.506 ωφελούμενοι) και τον 

αριθμό των σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (ποσοστό 

επίτευξης του δείκτη με κωδ. 11501, 278,4% ή 944 σχολεία). Η επίτευξη των δύο αυτών δεικτών 

συνεισφέρει στους στόχους των Μέτρων Πολιτικής 9, και, 18 της ΠΕΣΚΕ.  

- Όσον αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv, εμφανίζει ικανοποιητικούς ρυθμούς 

υλοποίησης ειδικά σε ότι αφορά τις δράσεις που αφορούν την υποστήριξη κοινωνικών δομών, όπως 

τα Κέντρα Κοινότητας, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και κατά Κοινωνικά 

Παντοπωλεία, Φαρμακεία, ιατρεία, κ.λπ. Ειδικότερα ο δείκτης με κωδ. 05502 έχει επιτευχθεί πλήρως 

(ποσοστό επίτευξης 100% ή 66 υποστηριζόμενες δομές). Παράλληλα παρουσιάζει υπερδιπλάσια 

τιμή επίτευξης ο δείκτης με κωδ. 05503 Αριθμός ωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών. 

Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι έως την περίοδο αναφοράς (31/12/2021) ανέρχονται σε 136.201 άτομα 

(ήτοι ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. 05503, υπερτριπλάσιο). Η υπερεπίτευξη των εν λόγω 

δεικτών συνεισφέρει στα Μέτρα Πολιτικής 8, Λειτουργία Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της 

φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, ιατρεία) και 20, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων, της ΠΕΣΚΕ. Σχετικά με το δείκτη με κωδ. 11202 που αφορά στον Αριθμό ατόμων που 

πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), 

σημειώνεται ότι καταγράφεται για πρώτη φορά ένα σχετικά μέτριο ποσοστό υλοποίησης, της 

τάξεως του 28%. Η επίτευξη του εν λόγω δείκτη θα συνεισφέρει στους στόχους των Μέτρων 

Πολιτικής 1, Αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας δομών και υποδομών του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και 5, Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας της ΠΕΣΚΕ. 

- Τέλος, η  Επενδυτική 9v αναμένεται να συνεισφέρει στο Μέτρο Πολιτικής 10 της ΠΕΣΚΕ, που 

αφορά στην Υποστήριξη της ανάπτυξης τους τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Η σημαντική χρονική 

υστέρηση στην υλοποίηση της εν λόγου επενδυτικής προτεραιότητας στο δεδομένο χρονικό σημείο 

υλοποίηση του ΕΠ ΠΚΜ προκαλεί επισφάλεια σχετικά με την απορρόφηση των πόρων στο σύνολό 

τους καθώς και στην επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων καθώς και των αντίστοιχων στόχων 

των μέτρων πολιτικής της ΠΕΣΚΕ. 

-      Τέλος, όσον αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi, παρά τη σχετική καθυστέρηση στην 

έναρξη υλοποίησης των έργωνΤΑΠΤΟΚ (η συντριπτική \πλειοψηφία των έργων άρχισε να 
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υλοποιείται τα έτη 2020 ή 2021) και κατ’ επέκταση το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης της ΕΠ, το 

οποίο ανέρχεται σε 28,3%, οι τιμές στόχοι 2023 των δεικτών αναμένεται να επιτευχθούν.  

Ειδικότερα, έως και τις 31/12/2021, το ποσοστό επίτευξης του δείκτη με κωδ. Τ1263 που αφορά σε 

αριθμό εγκεκριμένων έργων που αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή 

περιφερειακού χαρακτήρα, με βάση τις τιμές εντάξεων αναμένεται να ξεπεράσει την τιμή-στόχο 

2023, ήτοι τις 7 δομές. Η επίτευξη του εν λόγω δείκτη θα συνεισφέρει στους στόχους του Μέτρου 

Πολιτικής 15, Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές με ενίσχυση των 

κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργούς 

συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας.  

 

 


