
 

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΡΑΞΗ 
«ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» 

(MIS 5002420) 

 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΣ 

 

Μήνας: 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

Έτος  2019 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ: 
 

 

Κατά το μήνα Ιανουάριο 2019, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. Δεν 

υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων. Η δαπάνη αποζημίωσης για τον 

μήνα Ιανουάριο 2019 πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους. 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων των εξυπηρετουμένων 

 

Κατά το μήνα Φεβρουάριο 2019, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. Δεν 

υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων. Η δαπάνη αποζημίωσης για τον 

μήνα Φεβρουάριο 2019 πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους. 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων των εξυπηρετουμένων 

 

Κατά το μήνα Μάρτιο 2019, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. Δεν 

υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων. Η δαπάνη αποζημίωσης για τον 

μήνα Μάρτιο 2019 πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους. 

Στις 8-3-2019 διενεργήθηκε Επιτόπια Επαλήθευση της Πράξης έλεγχος φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της Πράξης) από τα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής κ.κ. Σγουρού 

Μαριστέλλα και Μυλωνάς Φώτης. Αναμένονται τα αποτελέσματα της Επιτόπιας Επαλήθευσης. 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων της δομής 

• Διοργάνωση την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 της πρώτης εκπαίδευσης με τίτλο «Συμβουλές για την 

πρόληψη και αποκατάσταση μυοσκελετικών προβλημάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες  
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καθημερινής ζωής», στο πλαίσιο του Κύκλου Εκπαιδεύσεων για γονείς και φροντιστές ατόμων με 

εγκεφαλική παράλυση. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η εκμάθηση, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, 

τεχνικών και μεθόδων, που θα βοηθήσουν τους γονείς και φροντιστές στην καθημερινή φροντίδα των 

ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. Κεντρική εισηγήτρια ήταν η κυρία Κυριακή Κεραμιώτου 

(Εργοθεραπεύτρια, M.Sc. Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ) και την πρακτική άσκηση 

υλοποίησαν οι εργοθεραπευτές της Πόρτας Ανοιχτής. 

• Συμμετοχή 4 εξυπηρετούμενων της Πράξης στην 15η Ημερίδα BOCCIA που διοργάνωσε το Αθλητικό 

Σωματείο «Άγιος Χριστόφορος» την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο 

Παιανίας. 

 

Κατά το μήνα Απρίλιο 2019, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. Δεν 

υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων. Η δαπάνη αποζημίωσης για τον 

μήνα Απρίλιο 2019 πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους. 

Στις 1-2 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Αξιολόγησης της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή η έβδομη τριμηνιαία επαναξιολόγηση έκαστου ωφελούμενου της Πράξης, χωρίς 

αλλαγές από την προηγούμενη αξιολόγηση τους. 

Στις 8-3-2019 διενεργήθηκε Επιτόπια Επαλήθευση της Πράξης έλεγχος φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της Πράξης) από τα στελέχη της Μονάδας Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

(ΕΥΔΕΠ) ΠΕΠ Αττικής κ.κ. Σγουρού Μαριστέλλα και Μυλωνά Φώτη. Στις 8/4/2019 η ΕΥΔΕΠ μας 

απέστειλε την Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης και μας γνωστοποίησε ότι ο έλεγχος 

θεωρείται περαιωθείς χωρίς καμία παρατήρηση ή διόρθωση. 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων της δομής 

 

Κατά το μήνα Μάιο 2019, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. Δεν 

υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων. Η δαπάνη αποζημίωσης για τον 

μήνα Μάιο 2019 πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους. 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων της δομής 

 

Κατά το μήνα Ιούνιο 2019, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. Δεν 

υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων. Η δαπάνη αποζημίωσης για το μήνα 

Ιούνιο 2019 πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους. 
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Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων της δομής 

 Διοργάνωση την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 της δεύτερης εκπαίδευσης με τίτλο «Διαχείριση διαταραχών 

σίτισης και κατάποσης σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση», στο πλαίσιο του Κύκλου Εκπαιδεύσεων για 

γονείς και φροντιστές ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η εκμάθηση, σε 

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, τεχνικών και μεθόδων, που θα βοηθήσουν τους γονείς και φροντιστές 

στην καθημερινή φροντίδα των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. Κεντρικός εισηγητής ήταν ο κύριος  

Νίκος Λίτινας, Λογοθεραπευτής MSc, ο οποίος υλοποίησε την πρακτική άσκηση από κοινού με τις 

λογοθεραπεύτριες της Πόρτας Ανοιχτής. 

 

Κατά το μήνα Ιούλιο 2019, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. Δεν 

υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων. Η δαπάνη αποζημίωσης για το μήνα 

Ιούλιο 2019 πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους. 

Στις 1-2 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Αξιολόγησης της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή η όγδοη τριμηνιαία επαναξιολόγηση έκαστου ωφελούμενου της Πράξης, με 

διάφορες αλλαγές από την προηγούμενη αξιολόγηση τους (βλ. έντυπα επαναξιολόγησης ωφελουμένου). 
 

Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. Δεν υπήρξαν 

αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων. Η δαπάνη αποζημίωσης για το μήνα Σεπτέμβριο 

2019 πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους. 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων της δομής 

 

Κατά το μήνα Οκτώβριο 2019, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. Δεν 

υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων. Η δαπάνη αποζημίωσης για το μήνα 

Οκτώβριο 2019 πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους. 
 

Στις 1-2 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Αξιολόγησης της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή η ένατη τριμηνιαία επαναξιολόγηση έκαστου ωφελούμενου της Πράξης, χωρίς 

αλλαγές από την προηγούμενη αξιολόγηση τους (βλ. έντυπα επαναξιολόγησης ωφελουμένου). 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων της δομής 

 Στις 16/10/2019 οι κ.κ. Ευαγγελία Καραχάλιου-Λόη, Γενική Διευθύντρια, Ελένη Ροδίτη, Υπεύθυνη 

Πράξης, Μιράντα Καραμιχάλη και Δημήτρης Παππάς, Κοινωνικοί Λειτουργοί του ΚΔΗΦ της Εταιρείας 

Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή συμμετείχαν στην Ημερίδα-Συνάντηση Εργασίας με θέμα: 
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«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση 

της Κοινωνικής Συνοχής» - «Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» ΠΕΠ 

Αττικής 2014-2020, που διοργάνωσαν το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με ειδικές ανάγκες «Η 

ΑΡΓΩ» και η ΑΜΚΕ «Πλόες» ΕΨΥΜΕ στην αίθουσα συνεδρίων της ΕΣΑΜΕΑ. Συμμετείχαν 15 από τους 22 

φορείς που υλοποιούν Πράξεις στην Περιφέρεια Αττικής. Ο κάθε φορέας παρουσίασε το πρόγραμμα του 

και ακολούθησε συζήτηση για τα προβλήματα πριν και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των 

προγραμμάτων, τα θετικά στοιχεία, τις ενδεχόμενες ελλείψεις και την ανάγκη παράτασης των Πράξεων 

για άλλα τρία έτη. Την παρουσίαση την Πράξης του ΚΔΗΦ της ΕΠΣ έκανε η Ελένη Ροδίτη, Υπεύθυνη 

Πράξης.  

 
 

Κατά το μήνα Νοέμβριο 2019, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. Δεν υπήρξαν 

αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων. Η δαπάνη αποζημίωσης για το μήνα 

Νοέμβριο 2019 πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους. 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Δημοσίευση στα social media της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή καθημερινών 

δραστηριοτήτων της δομής 

 

Κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες, προδιαγραφές και έντυπα. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Πράξης. Δεν υπήρξαν 

αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων. Η δαπάνη αποζημίωσης για το μήνα 

Δεκέμβριο 2019 πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους. 

 

Εφαρμόστηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα και 

κανονικότητα τους. 

 

 

Ελένη Ροδίτη 

Υπεύθυνη Πράξης 


