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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 9 

Αριθµ. Συνεδρίασης 9η/14.06.2019 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 69 

 

      Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 14/06/2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 
Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί 
εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 367745(222)/10-
06-2019 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 
3852/2010. 
        
      Παρόντες: 
1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 
2. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος 
3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό µέλος 
5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό µέλος 
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό µέλος 
7. Φύκα Ελένη, τακτικό µέλος 
8. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος 
9. Καζαντζίδης Παντελεήµων, τακτικό µέλος 
10. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος 
11. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
13. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος 
14. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.   
  
∆εν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό µέλος, 
τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος, και ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, 
τακτικό µέλος. Ο κ. Χριστόπουλος Μιχάλης ενηµέρωσε για την απουσία του.  
  
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην 
ΕΥ∆ του ΠΕΠ για την πρόσκληση µε τίτλο ‘’Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιµες και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές παρέµβασης των Στρατηγικών 
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Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’ (υπ’ αρ. 
114.9iv) του προγράµµατος της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.)» 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥ∆ του 
ΠΕΠ για την πρόσκληση µε τίτλο ‘’Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιµες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές παρέµβασης των Στρατηγικών Βιώσιµης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’ (υπ’ αρ. 114.9iv) του 
προγράµµατος της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. οικ.792/28-

05-2019 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Καλωσόρισε στη 
συνεδρίαση την κ. Κ. Μπέσσα και τον κ. ∆. Ουτιτούδη από την Ειδική Οµάδα Σχεδιασµού & 
Αξιολόγησης ‘’ΟΧΕ ΒΑΑ Θεσσαλονίκης’’. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειµένου εισηγηθεί το θέµα. Η εισήγηση της κ. Πατουλίδου έχει ως 
ακολούθως: 

«Ξεκινώντας να αναφέρω ότι µόλις προχθές στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κεντρικής 

Μακεδονίας τα στελέχη της ∆ιαχειριστικής Αρχής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία 
υλοποίησης του προγράµµατος της ΒΑΑ, γεγονός που οφείλεται στην πολύ καλή συνεργασία που 
έχουµε στη Μητροπολιτική Επιτροπή αλλά και µε τους ∆ήµους. 
Συνεχίζοντας τους γρήγορους ρυθµούς υλοποίησης, έχετε στα χέρια σας τις νέες προτάσεις που 
κατατέθηκαν από τους ∆ήµους και φορείς της περιοχής παρέµβασης. 

Τα υποψήφια προς ένταξη έργα έχουν να κάνουν µε:   

• Παρεµβάσεις για βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέµβασης της ΒΑΑ. 

 

Μιλάµε για παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο. Έργα µέσω των οποίων προσπαθούµε να στηρίξουµε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες έτσι 
ώστε να υπάρχει ισότιµη πρόσβαση για όλους σε υπηρεσίες υγείας. 
 
Τις τεχνικές των υποψήφιων πράξεων τα µέλη της οµάδας υλοποίησης θα σας τις αναλύσουν 
λεπτοµερώς. 
 
Κλείνοντας από την πλευρά µου να αναφέρω ένα γεγονός που µε χαροποίησε ιδιαίτερα.  
 
Χθες η διαχειριστική αρχή ανάρτησε την απόφαση ένταξης της «Περιβαλλοντικής αναβάθµισης και 
απόδοσης σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά». Ένα έργο εµβληµατικό 
για την πόλη µας και υπεροπτικής σηµασίας. Στόχος µας είναι µε την ολοκλήρωση του έργου η 
απόδοση ενός πρότυπου πάρκου όχι µόνο στους πολίτες της ∆υτικής Θεσσαλονίκης αλλά σε 
ολόκληρη την πόλη. Να θυµίσω ότι η παρέµβαση αφορά µια έκταση 320 στρεµµάτων και είναι 
µοναδική στο είδος της στην Ελλάδα. Ο προϋπολογισµός αυτής της πρώτης φάσης του έργου 
ανέρχεται περίπου σε 20εκ€. 
 
Φτάνοντας σε αυτό το αποτέλεσµα αποδείξαµε ως Μ.Ε.Θ. ότι έχουµε και την ικανότητα 
συντονισµού αλλά και την κουλτούρα συνεργασίας. 
Σας ευχαριστώ.». 
 
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη, κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου 
Χρυσούλα, κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά µέλη, καθώς και από 
τους κ. Γάκη Βασίλειο, Αντιπρόεδρο, και κ. Τζόλλα Μιχάλη, Πρόεδρο της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής. Στις ερωτήσεις απάντησαν η κ. Μπέσσα και ο κ. Ουτιτούδης από την Ειδική Οµάδα 
Σχεδιασµού & Αξιολόγησης ‘’ΟΧΕ ΒΑΑ Θεσσαλονίκης’’. Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη 
προκειµένου να τοποθετηθούν. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα 
ψηφίσει θετικά για την προτεραιοποίηση και τη σκοπιµότητα των αναγκών. Ο κ. Γάκης Βασίλειος, 
Αντιπρόεδρος, επίσης δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει το θέµα. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου 
Χρυσούλα, τακτικό µέλος, υπερψήφισε σχολιάζοντας ότι πιστεύει πως και τα επόµενα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα θα επιτρέψουν τη συνέχιση του έργου, έως ότου καταστεί δυνατή η ένταξή του στον 
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κρατικό προϋπολογισµό. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, κατέθεσε γραπτώς την 
τοποθέτησή του, η οποία έχει ως εξής: «Έχουµε καταψηφίσει το σύνολο της στρατηγικής ΟΧΕ – 
ΒΑΑ γιατί θεωρούµε πως η στόχευσή της υπηρετεί τις προτεραιότητες της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Θα ψηφίσουµε λευκό για την αξιολόγηση των 
προτάσεων που αφορούν θέµατα υγείας-πρόνοιας κυρίως µε βάση τα κριτήρια της συνολικότερης 
τοποθέτησής µας. Θεωρούµε ότι πράγµατι οι ανάγκες τις οποίες προσπαθούν µε εµβαλωµατικό 
τρόπο να αντιµετωπίσουν οι υπό ένταξη προτάσεις είναι και υπαρκτές και επείγουσες. 
Σηµειώνουµε όµως ότι: 1. στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι προτάσεις αφορούν ληξιπρόθεσµη 
και εφήµερη αντιµετώπιση αναγκών, σε ορισµένες µόνο περιοχές και όχι καθολικά. Αυτές οι 
υπηρεσίες που αφορούν οι δράσεις θα έπρεπε να παρέχονται µόνιµα, σταθερά και δωρεάν από 
δηµόσιες δοµές µε επαρκές προσωπικό και µέσα και για όλους όσοι τις έχουν ανάγκη. 2. Ένα 
αξιοσηµείωτο µέρος προτάσεων εκτός δράσεις από δηµόσιες δοµές αφορά και δράσεις ΜΚΟ. 
Αυτό ενισχύει την υποκατάσταση της αντίστοιχης ευθύνης του κράτους σε όλα τα επίπεδα, 
προωθεί την εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίηση της παροχής υπηρεσιών και την 
ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων σε αυτές τις δοµές και την 
υπερεκµετάλλευσή τους. Παρά το γεγονός της αξιέπαινης προσπάθειας όσων µε περίσσευµα 
καρδιάς προσφέρουν στη δράση των ΜΚΟ.». Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, 
υπενθύµισε ότι ως παράταξη έχουν τοποθετηθεί αρνητικά στο σύνολο του σχεδίου για τη ΒΑΑ. 
Στο συγκεκριµένο θέµα δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό, καθώς θεωρεί ότι οι δράσεις που 
συζητούνται σήµερα είναι πολύ σηµαντικές σε κοινωνικό επίπεδο.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Πατουλίδου, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των 
µελών καθώς και τη µεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
θέτει το θέµα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και 
λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής’’, την υπ’ αριθµ. 46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 16534, 15078/14-03-
2017 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης 
εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 32/2017 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί 
εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νοµιµότητά της µε το µε αρ. πρωτ.: 
18345/23-03-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την µε αρ. 
πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί 
Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το 
µε αρ. πρωτ. οικ.792/28-05-2019 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και 
πιο συγκεκριµένα τα κατωτέρω:  

1. Την προτεραιοποίηση των υποψήφιων πράξεων, όπως αυτή αποφασίστηκε µέσω της 
γραπτής διαδικασίας  η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 20/05/2019. 

2. Την µε Α.Π.: 2288/18-04-2019 επιστολή της Ε.Υ.∆ του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για Αξιολόγηση προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση 144.9iv 
στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης» 

3. Την υπ’ αριθµ. 144.9iv πρόσκληση µε τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, 
βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές 
παρέµβασης των Στρατηγικών Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» 

4. την υπ’ αριθµ. Απόφαση 3411 (ΦΕΚ 2457/ Β’ /19.07.2017), σύµφωνα µε την οποία 
γίνεται ο Ορισµός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ως Ενδιάµεσου Φορέα 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση 
Καθηκόντων/Αρµοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της 
«Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020  

5. Τη ‘‘Στρατηγική Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης’’ 
(ΣΒΑΑΘ) 
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                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  πλειοψηφία  
                 (µειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας  
                                                              που ψήφισαν λευκό)            

να εγκρίνει την προτεραιοποίηση των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥ∆ του 
ΠΕΠ για την πρόσκληση µε τίτλο: 

 

• Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές παρέµβασης των Στρατηγικών Βιώσιµης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (3ο σχετικό) 

 
του προγράµµατος της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 

 
       Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                                    
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
      
                     
 
                                                                                                                 (όπως αναφέρονται                                                                                                                         
      Μιχάλης Τζόλλας                                                                                        ανωτέρω) 
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Υποστήριξη - διεύρυνση 
της λειτουργίας του 

Δημοτικού Ιατρείου, των 
ΚΑΠΗ, και του 

Συμβουλευτικού
Σταθμού Άνοιας του 
Δήμου Καλαμαριάς

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Η πράξη αφορά στην υποστήριξη της λειτουργίας των προνοιακών δομών και 
δομών υγείας του Δήμου Καλαμαριάς. Στόχος είναι η διεύρυνση της λειτουργίας 

τους, η ενίσχυση και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και 
πρόνοιας προς ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού.

503,150.40 10 √ 10 10 √ √ √ √ 30

2 5041652

Οικογενειακή φροντίδα 
δεκαέξι (16) ανήλικων 

κακοποιημένων παιδιών 
και προετοιμασία-

εκπαίδευση ανάδοχων 
οικογενειών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΧΩΡΙΟ

Το προτεινόμενο έργο αναφέρεται στην εύρυθμη λειτουργία δύο (2) Σπιτιών με 
στελέχωση του κατάλληλου προσωπικού και λοιπών υπηρεσιών, όπου θα 

εξασφαλίσει την εισαγωγή, ομαλή ένταξη και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη 
δεκαέξι (16) ανήλικων παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς και στην 

προετοιμασία/εκπαίδευση των  υποψήφιων αναδόχων οικογενειών που θέλουν να 
υιοθετήσουν παιδί από το παιδικό χωριό.

589,680.00 10 √ 6 10 √ √ √ √ 26

3 5041719

Ενίσχυση λειτουργίας 
του ιδρύματος Μέλισσα 

και υποστήριξη του 
συστήματος 

απομάκρυνσης των 
παιδιών από το 

οικογενειακό τους 
περιβάλλον

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 
ΘΗΛΕΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Η 
ΜΕΛΙΣΣΑ"

Το προτεινόμενο έργο , διάρκειας 36 μηνών, αφορά στην ενίσχυση της 
λειτουργίας του ιδρύματος Μέλισσα και υποστήριξη του συστήματος 
απομάκρυνσης των παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον, 

προσφέροντας υπηρεσίες περίθαλψης, καθημερινής φροντίδας, φροντίδας 
διατροφής, σχολικής ή επίβλεψης καθημερινότητας 28 παιδιών καθώς και 

υποστήριξης και φροντίδας 7 ενηλίκων για τρία χρόνια μετά την ενηλικίωση τους, 
μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους ή να βρουν δουλειά,Επιπλέον, το 
προτεινόμενο έργο αφορά και σε τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

απασχολούμενου προσωπικού (επαγγελματίες που εμπλέκονται στην παιδική 
προστασία) αλλά και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των φιλοξενούμενων παιδιών 

από ψυχοθεραπευτές.

275,925.60 10 √ 6 10 √ √ √ √ 26

4 5041758

Πρόγραμμα 
παρέμβασης για 

έφηβους και νέους με 
προβληματική χρήση 

νόμιμων και 
παράνομων ουσιών και 

εξαρτητικών 
συμπεριφορών

ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία προγράμματος παρέμβασης για 
έφηβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και 
εξαρτητικών συμπεριφορών. Το πρόγραμμα έχει στόχο να καλύψει το κενό που 

υπάρχει στη συμβουλευτική, θεραπεία και απεξάρτηση εφήβων/νέων από τη 
χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών. Η 
προτεινόμενη δράση είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση που θα μειώσει το 

ποσοστό των εφήβων/νέων με πρόβλημα χρήσης νόμιμων και παράνομων 
ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών. 

630,760.59 10 √ 10 10 √ √ √ √ 30

5 5041774

Δομή Υποστήριξης 
Παιδιού και Οικογένειας 

Δήμου Παύλου Μελά 
«Παιδική Ομπρέλα»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ

Η Πράξη αφορά στη οργάνωση και επέκταση των υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας και στήριξης που παρέχει ο Δήμος Παύλου Μελά προς τα παιδιά έως 
18 ετών και τις οικογένειες τους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, 

στο πλαίσιο λειτουργίας μίας ξεχωριστής Δομής 

560,390.40 10 √ 10 10 √ √ √ √ 30

6 5041775

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, 

ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΆ 
ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

(ΟΚΑΝΑ)

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά σε μια συντονισμένη προσπάθεια που εστιάζεται 
στην έγκαιρη εφαρμογή ουσιαστικών και στοχοθετημένων μέτρων για τις ευάλωτες 

ομάδες των συνανθρώπων μας, στην παροχή προσβάσιμων και επιστημονικά 
τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και στην προώθηση υγιών μορφών ψυχαγωγίας 
και διασκέδασης των ανθρώπων, μακριά από καταχρήσεις και εξαρτήσεις που 

τους εγκλωβίζουν.

2,884,560.00 10 √ 10 10 √ √ √ √ 30

7 5041776

Στελέχωση των 
Δημοτικών Ιατρείων του 
Δήμου Θεσσαλονίκης με 

ιατρικό, διοικητικό και 
βοηθητικό προσωπικό

ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο τηςάσκησης κοινωνικής πολιτικής, με 
δράσεις τις οποίες αναπτύσσει, προσβλέπει στηστήριξη και ανακούφιση των 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της πόλης.Βασικός άξονας 
προτεραιότητας, δεδομένων των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, είναι η 

στήριξη του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση σε αυτό, των οικονομικά αδύνατων συμπολιτών μαςκαθώς και όσων 

στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης. 

799,881.26 10 √ 10 10 √ √ √ √ 30

8 5041784

Ενίσχυση και βελτίωση 
των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του 
κοινωνικού 

Πολυϊατρείου Γιατρών 
του Κόσμου στη 

Θεσσαλονίκη

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Αντικείμενο της πράξης είναι η «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», 
με την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών 
σε ωφελούμενους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως άποροι, ανασφάλιστοι, 
ηλικιωμένοι, μητέρες και παιδιά, χαμηλοσυνταξιούχοι, ΡΟΜΑ και πρόσφυγες.

583,564.68 10 √ 10 10 √ √ √ √ 30

9 5041287

Δημοτικά Ιατρεία για 
ευπαθείς ομάδες του 

Δήμου Νεάπολης-
Συκεών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 

ΣΥΚΕΩΝ

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη λειτουργία για τρία έτη δομής προληπτικής 
ιατρικής για άτομα ευπαθών ομάδων τρίτης ηλικίας

καθώς και Κοινωνικού Πολυϊατρείου για ευπαθείς ομάδες. Στόχοι της 
προτεινόμενης πράξης είναι η πρόληψη της υγείας, η ενίσχυση και βελτίωση της 
παροχής υπηρεσιών υγείας προς τις ευάλωτες και εδικές ομάδες του πληθυσμού 

και η διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης των κατοίκων

1,317,600.00 10 √ 10 10 √ √ √ √ 30

ΠΡΟΫΠΟΘ
ΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Συνάφεια της πράξης με Συμβατότητα της πράξης με το Ε.Π. Ποιότητα πράξης

ΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΌΧΙΑΠΟΤΕΛΕ ΑΠΟΔΟΤΙ ΠΛΗΡΟΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤ ΣΥΝΕΡΓΕΙ ΝΑΙ

 Γ.1 Γ.2     Γ.3 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑ/Α
ΚΩΔ. 

ΠΡΑΞΗΣ/ 
MIS (ΟΠΣ) :

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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