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Κατά τον μήνα Ιούνιο 2017, η υλοποίηση της εγκεκριμένης Πράξης 

«Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή» (MIS 5002420) και του εγκεκριμένου Υποέργου 

«Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή» πραγματοποιήθηκε ομαλά και κατά τα 

προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ. 

Τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ως προς τη λειτουργία της 

δομής και την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους της δομής. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και αριθμό των ωφελούμενων και στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες της Πράξης. 

 

Κατά τον μήνα Ιούλιο 2017, η υλοποίηση της εγκεκριμένης Πράξης 

«Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή» (MIS 5002420) και του εγκεκριμένου Υποέργου 

«Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή» πραγματοποιήθηκε ομαλά και κατά τα 

προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ. 

Τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ως προς τη λειτουργία της 

δομής και την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους της δομής. 

Υπήρξε αλλαγή στη σύνθεση και στον αριθμό των ωφελούμενων της 

Πράξης, καθώς είχαμε την παραίτηση μίας ωφελούμενης εντός του Ιουλίου 

2017. Αναδρομικά από 1/6, αφαιρείται το εν λόγω άτομο από τον κατάλογο 

ωφελουμένων της Πράξης, κατόπιν υπόδειξης της Διαχειριστικής Αρχής. Ως 
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εκ τούτο για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο δηλώνονται 49 ωφελούμενοι.  

Δεν υπήρξαν αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες της Πράξης. 

 

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2017, η υλοποίηση της εγκεκριμένης Πράξης 

«Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή» (MIS 5002420) και του εγκεκριμένου Υποέργου 

«Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή» πραγματοποιήθηκε ομαλά και κατά τα 

προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ. 

Τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ως προς τη λειτουργία της 

δομής και την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους της δομής. 

Υπήρξε αλλαγή στη σύνθεση των ωφελούμενων κατά ένα άτομο με τελικό 

αριθμό ωφελούμενων 50 άτομα.  

Οι ανωτέρω αλλαγές έγιναν βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών και 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διαχειριστικής Αρχής.  

Δεν υπήρξαν αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες της Πράξης. 

 

Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2017, η υλοποίηση της εγκεκριμένης Πράξης 

«Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή» (MIS 5002420) και του εγκεκριμένου Υποέργου 

«Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή» πραγματοποιήθηκε ομαλά και κατά τα 

προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ. 

Τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ως προς τη λειτουργία της 

δομής και την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους της δομής. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και αριθμό των ωφελούμενων και στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες της Πράξης. 
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Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2017, η υλοποίηση της εγκεκριμένης Πράξης 

«Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή» (MIS 5002420) και του εγκεκριμένου Υποέργου 

«Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή» πραγματοποιήθηκε ομαλά και κατά τα 

προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ. 

Τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ως προς τη λειτουργία της 

δομής και την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους της δομής. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και αριθμό των ωφελούμενων και στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες της Πράξης. 

 

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2017, η υλοποίηση της εγκεκριμένης Πράξης 

«Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή» (MIS 5002420) και του εγκεκριμένου Υποέργου 

«Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή» πραγματοποιήθηκε ομαλά και κατά τα 

προβλεπόμενα από το ΤΔΠ/ΤΔΥ. 

Τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ως προς τη λειτουργία της 

δομής και την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους της δομής. 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση και αριθμό των ωφελούμενων και στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες της Πράξης.  

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα 

ακόλουθα: 

• Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα και στα social media της Εταιρείας 

Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, στην ιστοσελίδα και στα social 

media της Ένωσης Μαζί για το Παιδί καθώς και σε άλλες ιστοσελίδες η 

Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά που πραγματοποιήθηκε στις 14 & 15 

Δεκεμβρίου 2017 στην «Πόρτα Ανοιχτή». 

• Στις 6/12/2017 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των 

εξυπηρετούμενων στο πρόγραμμα Κηπουρικής σε Εργαστήριο Κεραμικής 

στην περιοχή Ακαδημίας Πλάτωνος 
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• Στις 7/12/2017 πραγματοποιήθηκε στην «Πόρτα Ανοιχτή» επίσκεψη 

μαθητών του Γυμνασίου Διονύσου και μαθητών της Ελληνογαλλικής 

Σχολής Αγ. Παρασκευής "Ευγένιος Ντελακρουά". Οι μαθητές 

ενημερώθηκαν για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας 

Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή και παρακολούθησαν 

χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση. 

• Στις 22/12/2017 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές και εορταστικές 
επισκέψεις σχολείων. Μαθητές του 4ου Γυμνάσιου Αργυρούπολης "Οι 

Αργοναύτες" επισκέφθηκαν τους εξυπηρετούμενους στο πρόγραμμα 
Κηπουρικής. Μαθητές του 2ου Γυμνάσιου Ελληνικού επισκέφθηκαν τους 

εξυπηρετούμενους στα προγράμματα Catering, Ειδών Δώρου και 
Γραφικών Τεχνών/ Η/Υ. 

 

 

 

Ελένη Ροδίτη 

Υπεύθυνη Πράξης 

 


