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2η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
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Αργυρούπολη, 12 Οκτωβρίου 2020 
Αρ. Πρωτ.  309 

 

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο 

Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 

5002420),που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»της Περιφέρειας Αττικής, Αξονας 

Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των 

διακρίσεων–Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), παρέχειυπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε 50 άτομα με 

εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω, στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή στην 

Αργυρούπολη. 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονήςπρος τους 50 ωφελούμενους 

περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα: 

 

• Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής, βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος τουκάθε 

ωφελούμενου (ατομικό ή/και ομαδικό πρόγραμμα εργοθεραπείας, ομαδικά προγράμματα 

φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, γυμναστικής-αθλητικών δραστηριοτήτων, μουσικής, χορού, 

ψυχαγωγίας-πολιτισμού, ατομικό πρόγραμμα κολύμβησης, ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με 

κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο, κ.α.) 

• Τη δημιουργική απασχόληση και τις δραστηριότητες κοινωνικοποίησης τους, στο πλαίσιο 

συμμετοχής των ωφελούμενων σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης εργαστηρίων, όπως 

catering, ειδών δώρου, κηπουρικής και γραφικών τεχνών & Η/Υ. 

• Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής 

ζωής 

• Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα) 

• Τη μεταφορά τους προς και από το ΚΔΗΦ με λεωφορεία του φορέα 
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Παράλληλα όμως, σημαντικό ρόλο στο καθημερινό έργο του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας 

Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή παίζει η επαφή με την ευρύτερη 

κοινότητα, τόσο για την κοινωνικοποίηση των ωφελουμένων, όσο και για την ενημέρωση-

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

 

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης, αναπτύσσεται Σχέδιο Δικτύωσης, το οποίο 

έχει δύο διακριτές λειτουργίες: 

α) δικτύωση για τη γνωστοποίηση της υλοποίησης της Πράξης και την προσέλκυση ωφελούμενων 

β) δικτύωση για την βελτιστοποίηση των συνθηκών υλοποίησης της Πράξης (ανάπτυξη συνεργειών με 

άλλους φορείς, κοινών δράσεων, μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων δράσεων της Εταιρείας 

Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή). 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Οι υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής παρέχονται από 1/6/2017 έως 30/6/2023* (67 

μήνες), σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και από τις 07.30 π.μ. έως τις 15.30 μ.μ 

(συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των ωφελουμένων προς και από το ΚΔΗΦ). 

 

* Βάσει της τροποποιητικής απόφασης 419-12/02/2020 η λήξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ -ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» παρατάθηκε από τις 31/5/2020 στις 30/6/2023 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

ΑΠΟ 1/2/2019 ΕΩΣ 30/09/2020 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου 18μηνου υλοποίησης της Πράξης οι 50 ωφελούμενοι της Πράξης 

έλαβαν ανελλειπώς τις υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής από το Κέντρο Διημέρευσης-

Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή, όπως ορίζεται στο 

ΤΔΠ/ΤΔΥ της Πράξης. 

 

Οι υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής για τους ωφελούμενους της Πράξης, οι οποίες 

καταγράφονται και πιστοποιούνται στο ατομικό μηνιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών και στο 

ατομικό μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης παροχής υπηρεσιών έκαστου ωφελούμενου, περιέχουν το 

πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής,τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης και 

κοινωνικοποίησης τους, την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση 

δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, τη διαμονή και τη διατροφή τους καθώς και την μεταφορά του 

από και προς το ΚΔΗΦ. Συγκεκριμένα: 

 

• Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής, διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 

ωφελούμενου, βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του, που προκύπτει από τις τριμηνιαίες 

αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται για κάθε ωφελούμενο της Πράξης από την Διεπιστημονική 

Ομάδα Αξιολόγησης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή (νευρολόγος, ψυχολόγος, 

κοινωνικός λειτουργός, εργοθεραπευτής).  

Οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικοποίησηςτου κάθε ωφελούμενου και 

η εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής 

διαμορφώνονται από την Διεπιστημονική Ομάδα Αξιολόγησης της Εταιρείας Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή,στο πλαίσιο συμμετοχής των ωφελούμενων σε προγράμματα 

δημιουργικής απασχόλησης εργαστηρίων, όπως catering, ειδών δώρου, κηπουρικής και γραφικών 

τεχνών & Η/Υ. 

 

Ακολούθως, συντάσσεται το ατομικό μηνιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών, το οποίο 

υπογράφεται από την Διεπιστημονική Ομάδα Αξιολόγησης και μαζί με το ατομικό μηνιαίο δελτίο 

παρακολούθησης παροχής υπηρεσιών, το οποίο υπογράφεται καθημερινά από όλα τα στελέχη της 
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Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή που εμπλέκονται στην υλοποίηση της Πράξης, 

πιστοποιείται η μηνιαία υλοποίηση του προγράμματος έκαστου ωφελούμενου.  
 

Το ατομικό μηνιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών για κάθε ωφελούμενο περιέχει: 

 ατομικό πρόγραμμα εργοθεραπείας (όπου απαιτείται), που βοηθά στην ανάπτυξη, βελτίωση, 

ενίσχυση, διατήρηση και αξιοποίηση των γνωστικών και λειτουργικών δεξιοτήτων των 

ωφελουμένων και ομαδικό πρόγραμμα εργοθεραπείας, που υποβοηθά τα ανωτέρω μέσα από 

την συμμετοχή των ωφελούμενων σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης εργαστηρίων, 

όπως catering, ειδών δώρου, κηπουρικής και γραφικών τεχνών & Η/Υ. 

 ομαδικά προγράμματα φυσικοθεραπείας, που συμβάλλουν στη συντήρηση και μερική 

αποκατάσταση της φυσικής του κατάστασηςμε την παροχή προγραμμάτων φυσικοθεραπείας 

και συμβουλευτικής παρέμβασης(ορθοστάτης/μεταφορά-μετακίνηση/σωστό κάθισμα) 

 ομαδικά προγράμματα λογοθεραπείας με χρήση της μεθόδου ΜΑΚΑΤΟΝ και άλλων διεθνώς 

αναγνωρισμένων μεθόδων, που συμβάλλουν στη συντήρηση και μερική αποκατάσταση της 

επικοινωνίας και της διαδικασίας σίτισης 

 ομαδικά προγράμματα γυμναστικής-αθλητικών δραστηριοτήτων(Boccia, μπάσκετ, κ.α.) 

 ομαδικά προγράμματα μουσικής και χορού, που ενεργούν ως ένας εναλλακτικός τρόπος 

μουσικοκινητικής ενδυνάμωσης  

 ομαδικά προγράμματα ψυχαγωγίας-πολιτισμού, που στοχεύουν στη γνωριμία με τον κόσμο 

των βιβλίων και των τεχνών. Οι ωφελούμενοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα βιβλιοθήκης και 

στα προγράμματα της Καλλιτεχνικής Λέσχης (ζωγραφική, θέατρο, μουσική, χορός, λογοτεχνία) 

που λειτουργούν για άτομα με και χωρίς αναπηρία.  

Επίσης, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις/επισκέψεις, που αποβλέπουν στη σύσφιξη των σχέσεων 

ανάμεσα στους ωφελούμενους και στους γερούς συνομηλίκους τους, εκδρομές, ξεναγήσεις σε 

συνεργασία με το ARTOGETHER, εξόδους αναψυχής, σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, κλπ. 

 ατομικό πρόγραμμα κολύμβησης(όπου απαιτείται) με χρήση της μεθόδου Halliwick, που 

προσφέρει ένα συνδυασμό κινησιοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, αισθητηριακής ολοκλήρωσης 

και ψυχαγωγίας. 

 ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο (τουλάχιστον ανά 

τρίμηνο), που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, κοινωνικών και πρακτικών, 

που δημιουργεί η εγκεφαλική παράλυση τόσο στο ίδιο το άτομο/ωφελούμενο, όσο και στο 

περιβάλλον του και στην κινητοποίηση του προς επίλυση των προβλημάτων αυτών.  
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• Τη διαμονή και τη διατροφή των εξυπηρετούμενων επιμελούνται εξειδικευμένοι βοηθοί, υπό την 

επίβλεψη εξειδικευμένων εργοθεραπευτών και λογοθεραπευτή, και ανάλογα με τη βαρύτητα της 

αναπηρίας των ωφελουμένων φροντίζουν την ατομική υγιεινή τους και επιμελούνται τη διατροφή 

τους, με την παροχή ελαφρού γεύματος (δεκατιανού).  

 

 Η μεταφορά των εξυπηρετούμενων προς και από το ΚΔΗΦ πραγματοποιείται με πέντε ιδιόκτητα 

λεωφορεία της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, στελεχωμένα από οδηγό και 

συνοδό/βοηθό, ειδικά διαμορφωμένα για μεταφορά ατόμων με εγκεφαλική παράλυση (κινητική 

αναπηρία) και εξοπλισμένα με αναβατόριο για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. 

 

 

 

Παράλληλα με τα ανωτέρω, πραγματοποιούνται ομαδικές συναντήσεις γονέων με ψυχολόγο και 

κοινωνικό λειτουργό (τουλάχιστον ανά τρίμηνο) ή ατομικές συναντήσεις (όποτε απαιτείται), που 

στοχεύουν στη συζήτηση με τους γονείς και στην επίλυση όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι 

ίδιοι και τα παιδιά τους. 

 

 

Για την περίοδο Μάρτιος έως Σεπτέμβριος 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν οι ομαδικές και ατομικές 

συναντήσεις γονέων με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, λόγω των μέτρων για την πανδημία COVID-

19. 
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 

 

Έως το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Μαρτίου 2020, η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της Πράξης πραγματοποιήθηκε ορθά, σύμφωνα με 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.  

 

Για την περίοδο από 11 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2020, ακολουθήθηκαν όλες οι σχετικές ΚΥΑ και οι 

εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί υποχρεωτικής αναστολής της 

λειτουργίας των ΚΔΗΦ, λόγω των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19.  

 

Σ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου της καραντίνας ο κοινωνικός λειτουργός και ο ψυχολόγος  

της Πράξης διατήρησαν τηλεφωνική επικοινωνία με τους εξυπηρετούμενους της Πράξης και τις 

οικογένειες τους, υποστηρίζοντας τους σε διάφορα θέματα που αντιμετώπιζαν στην καθημερινότητα 

τους. 

 

Επίσης, από τις 6 Απριλίου 2020 οι εκπαιδευτές και τα λοιπά στελέχη της Πράξης, συμμετέχοντας στο 

πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης «Μένουμε σπίτι και περνάμε καλά» που υλοποιούσε η 

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, παρείχαν ηλεκτρονικά και στους εξυπηρετούμενους 

της Πράξης υλικό δημιουργικής απασχόλησης ποικίλης θεματολογίας (ανάγνωση κειμένων, 

παραμύθια, τραγούδια, χειροτεχνήματα, μαγειρική, κηπουρική, διαδικτυακή παρακολούθηση 

συναυλιών και θεατρικών έργων, ψηφιακή επίσκεψη σε μουσεία και εκθέσεις κ.ά.), προσαρμοσμένο 

στις δυνατότητες του κάθε εξυπηρετούμενου. 

 

Από την 1 Ιουνίου 2020 υπό την καθοδήγηση του Επιστημονικού Διευθυντή και της Ιατρικής Ομάδας 

ξεκίνησαν: 

α) η προετοιμασία της επανεκκίνησης των προγραμμάτων και υπηρεσιών, με τη διασφάλιση όλων των 

απαραίτητων μέτρων υγιεινής και προστασίας, βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΥ, 

η δημιουργία πρωτοκόλλου διεργασιών, οδηγιών εργασίας και προληπτικών μέτρων, το οποίο θα 

διέπει την λειτουργία του ΚΔΗΦ και η εκπαίδευση όλου του προσωπικού. 

β) οι απαραίτητες προσαρμογές του κτιρίου και των χώρων εκπαίδευσης, με τη διασφάλιση όλων των 

απαραίτητων μέτρων υγιεινής και προστασίας, και η προμήθεια υγειονομικού υλικού. 

και στις 2/6/2020, όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών υπεβλήθησαν σε τεστ 

COVID-19 από κινητό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, τα οποία όλα ήταν αρνητικά. 
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Ακολούθως των ανωτέρω, το Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, κατά τη 

συνεδρίαση 541/3-6-2020, αποφάσισε την επαναλειτουργία του ΚΔΗΦ από τις 9 Ιουνίου 2020.  

Καθώς για διάφορους λόγους υγείας, δεν επέστρεψαν όλοι οι εξυπηρετούμενοι, για όσους 

παρέμειναν στα σπίτια τους μέχρι τον Ιούλιο συνεχίστηκε η τηλεφωνική υποστήριξη από τον 

κοινωνικό λειτουργό και τον ψυχολόγο και η ηλεκτρονική αποστολή υλικού δημιουργικής 

απασχόλησης μέσω του προγράμματος  «Μένουμε σπίτι και περνάμε καλά». Από τον Σεπτέμβριο 2020 

η λειτουργία του ΚΔΗΦ συνεχίστηκε κανονικά, διασφαλίζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και 

προστασίας, βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΥ, τηρώντας πρωτόκολλα διεργασιών 

και οδηγίες εργασίας από το προσωπικό και ακολουθώντας όλα τα προληπτικά μέτρα για την 

αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19. 
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3. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

 

Για την υλοποίηση της Πράξης αναπτύσσεται Σχέδιο Δικτύωσης, το οποίο έχει δύο διακριτές 

λειτουργίες: 

 

i) Δικτύωση για τη γνωστοποίηση της υλοποίησης της Πράξης και την προσέλκυση ωφελούμενων 

(για αναλυτικότερες πληροφορίες βλέπε Ενδιάμεση Εκθεση Πρόοδου 5 Μαρτίου 2019) 

 

ii) Δικτύωση για την βελτιστοποίηση των συνθηκών υλοποίησης της Πράξης (ανάπτυξη συνεργειών 

με άλλους φορείς, κοινών δράσεων, μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων δράσεων του ΚΔΗΦ) 

 

Το ΚΔΗΦ, κατά το δεύτερο δεκαοκτάμηνο υλοποίησης της Πράξης, έχει προβεί: 
 

1. στη συνεργασία/διασύνδεση με Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και OTA της 

Περιφέρειας Αττικής 
 

2. στη συνεργασία/διασύνδεση με τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής (δομές 

κλειστού και ανοικτού τύπου) και ειδικότερα με το Παράρτημα ΑΜΕΑ Γλυφάδας και το 

Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας, εξυπηρετούμενοι 

των οποίων συμμετέχουν στην Πράξη 
 

3. στη συνεργασία με άλλα ΚΔΗΦ, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αλλά και άλλους φορείς 

παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, 

αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μέσα από τη συμμετοχή σε διάφορα δίκτυα (π.χ. Ένωση Μαζί 

για το Παιδί, Άτυπο Δίκτυο 15 προνοιακών φορέων, κ.α.), με απευθείας συνεργασίες (π.χ. VSA 

Hellas, Σικιαρίδειο Ίδρυμα, Αθλητικό Σωματείο «Ο Άγιος Χριστόφορος», Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων Σπαστικών Παιδιών «Ο καλός Σαμαρείτης», κ.α.) και με τη διοργάνωση 

εκπαιδεύσεων/σεμιναρίων, στα οποία συμμετέχουν στελέχη διαφόρων οργανώσεων.  

 Κύκλος Εκπαιδεύσεων για γονείς και φροντιστές ατόμων με εγκεφαλική παράλυση  
Σκοπός του κύκλου των εκπαιδεύσεων  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  
1η εκπαίδευση “Συμβουλές για την πρόληψη και αποκατάσταση μυοσκελετικών 

προβλημάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής” 
– 8.3.2019. 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. 

2η εκπαίδευση “Διαχείριση διαταραχών σίτισης και κατάποσης σε άτομα με εγκεφαλική 
παράλυση” – 7.6.2019. Κεντρικοί εισηγητές ήταν ο κύριος Νίκος Λίτινας, 
Λογοθεραπευτής MSc και η κυρία Ειρήνη Ψαλλίδα, Λογοθεραπεύτρια  MSc   
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 Συμμετοχή εξυπηρετούμενων της Πράξης στην 15η Ημερίδα BOCCIA που διοργάνωσε το 
Αθλητικό Σωματείο «Άγιος Χριστόφορος» την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 στο Κλειστό 
Δημοτικό Γυμναστήριο Παιανίας. 

 Στις 16/10/2019 στελέχη του ΚΔΗΦ της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή 

συμμετείχαν στην Ημερίδα-Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «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.  

 

4. στη συνεργασία και στην διοργάνωση δράσεων με την ΕΣΑΜΕΑ και την ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, τόσο για 

την ενημέρωση για την υλοποίηση της Πράξης, όσο και για τη  συμμετοχή ωφελουμένων στο 

κατασκηνωτικό πρόγραμμα που οργανώνεται κάθε καλοκαίρι και προσφέρει ευκαιρίες 

κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας στα άτομα με αναπηρία. Για το καλοκαίρι του 2020 δεν 

πραγματοποιήθηκε κατασκηνωτικό πρόγραμμα λόγω των μέτρων για την πανδημία COVID-19. 
 

5.  στη διοργάνωση εκδηλώσεων/επισκέψεων που θα αποβλέπουν στη σύσφιξη των σχέσεων 

ανάμεσα στους ωφελούμενους μας και στους γερούς συνομηλίκους τους και στη δημιουργία 

μιας νέας γενιάς παιδιών που θα συμβάλλουν σε ένα πιο ανθρώπινο κόσμο για όλους μας.   

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά επισκέψεις μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης 

στην Πόρτα Ανοιχτή αλλά και διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων/επισκέψεων στα σχολεία, με 

στόχο την αποδοχή  της διαφορετικότητας χωρίς προκαταλήψεις και φόβους.  Για την περίοδο 

Μάρτιος έως Σεπτέμβριος 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν οι ανωτέρω εκδηλώσεις λόγω των 

μέτρων για την πανδημία COVID-19. 
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6.  Επαφές με την κοινότητα με στόχο την ακόμα περισσότερο ενίσχυση και  ανάπτυξη σχέσεων 

εμπιστοσύνης και φιλίας, μέσα από κοινές αθλητικές, καλλιτεχνικές και άλλες δράσεις. Για την 

περίοδο Μάρτιος έως Σεπτέμβριος 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν οι ανωτέρω δράσεις λόγω των 

μέτρων για την πανδημία COVID-19. 

 

     
 

 

Επίσης,  να προσθέσουμε κάποια επιπλέον εργαλεία επικοινωνίας με το ευρύ κοινό που 

χρησιμοποιήθηκαν.  

 

α) η ιστοσελίδα (www.eps-ath.gr) και τα κοινωνικά δίκτυα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών  

(www.facebook.com/Εταιρεία-Προστασίας-Σπαστικών-124022197786454, 

www.youtube.com/user/CerebralPalsyGreece και vimeo.com/183649562) που προέβαλαν 

πληροφορίες, νέα, φωτογραφικό και άλλο υλικό της Πράξης.  
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β) οι ιστοσελίδες άλλων οργανώσεων (π.χ. ΕΣΑΜΕΑ, Μαζί για το Παιδί, κλπ.) 

 

γ)  η ηλεκτρονική πύλη www.e-pronoia.gr στην οποία παρουσιάζονται νέα που αφορούν στον τομέα 

της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης με ποικίλη θεματολογία (δράσεις κατά της φτώχειας, 

Προγράμματα ΕΣΠΑ, προσφυγική κρίση, ευπαθείς ομάδες κ.α.).  

 

δ) έντυπο υλικό (αφίσα, φυλλάδιο) τα οποία τοποθετούνται σε σημεία ενημέρωσης κοινού. 

 

Το σύνολο του επικοινωνιακού/πληροφοριακού υλικού και των εγγράφων της Πράξης φέρουν πλήρη 

αναφορά στη συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ και την υλοποίηση από το Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» της 

Περιφέρειας Αττικής. 

 

Με την έναρξη υλοποίησης της Πράξης έχει καταρτιστεί Επικοινωνιακό Σχέδιο Πράξης, το οποίο 

επικαιροποιείται με τις δράσεις δημοσιότητας που αναφέρονται στην προς υλοποίηση Πράξη.  

 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Η διαδικασία παρακολούθησης της Πράξης αφορά:  

α) στην διαδικασία παρακολούθησης των ωφελούμενων της Πράξης και  

β) στη διαδικασία παρακολούθησης της ίδιας της Πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση 

ΑΤΤ026 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, στην Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης, στην τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, στον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή και στις απαιτήσεις της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας και 
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Ποιότητας ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1429:2008 που διαθέτει η Εταιρεία Προστασίας 

Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή.   

 

α) Διαδικασία παρακολούθησης των ωφελούμενων της Πράξης 

 

Κατά την υλοποίηση της Πράξης τηρείται η διαδικασία παρακολούθησης των ωφελούμενων. 

Συγκεκριμένα, τηρείται ατομικός φάκελος ωφελουμένου (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), ο οποίος 

περιλαμβάνει:  

 Αίτηση και δικαιολογητικά συμμετοχής στην Πράξηκαι έγγραφη συγκατάθεση του ωφελούμενου ή 

του γονέα/κηδεμόνα για την τήρηση ατομικού φακέλου, βάσει των διαδικασιών της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 Κοινωνικό ιστορικό και στατιστικά στοιχεία, τα οποία επικαιροποιούνται (φύλο, ηλικία, παλιός ή 

νέος ωφελούμενος της δομής, είδος/κατηγορία αναπηρίας, ποσοστό αναπηρίας, τύπος κατοικίας 

(ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικοτροφείο, ΣΥΔ, ιδιωτική ή οικογενειακή κατοικία, κ.α.), 

ασφάλιση, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης (ύπαρξη άλλου ΑΜΕΑ στην οικογένεια, 

μονογονεακή, κ.α.), στοιχεία εργασιακής κατάστασης γονέα / κηδεμόνα) 

 Αρχική εκτίμηση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από τη Διεπιστημονική Ομάδα  

 Εξατομικευμένο πρόγραμμα υπηρεσιών/δράσεων από τη Διεπιστημονική Ομάδα (ανά τρίμηνο) 

 Ατομικό μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης παροχής υπηρεσιών 

 Ατομικό μηνιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών 

 Ατομικές συνεδρίες με κοινωνικό λειτουργό 

 Ατομικές συνεδρίες με ψυχολόγο 

 Τριμηνιαίες αξιολογήσεις πορείας ωφελούμενου 

 Τελική αξιολόγηση ωφελούμενου με το πέρας της συμμετοχής του στην Πράξη 

 

Παράλληλα, τηρείται φάκελος ομαδικών συνεδριών ωφελουμένων από τον ψυχολόγο και τον 

κοινωνικό λειτουργό και φάκελος ατομικών και ομαδικών συνεδριών γονέων των ωφελουμένων από 

τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό. 

  

Στις περιπτώσεις που προέκυψε αντικατάσταση ωφελούμενου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

Πράξης, στον ατομικό του φάκελο τηρείται και σχετική τεκμηρίωση της αντικατάστασης του. 
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Σημείωση: Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων (GDPR -GeneralDataProtectionRegulation) και ακολουθεί σχετικές διαδικασίες 

για το σύνολο των εξυπηρετουμένωντης. 

 

β) Διαδικασία παρακολούθησης της Πράξης 

 

Κατά την υλοποίηση της Πράξης τηρείται η διαδικασία παρακολούθησης της Πράξης. Συγκεκριμένα, τα 

κύρια εργαλεία παρακολούθησης είναι: 

 

• Η εφαρμογή συστήματος (έντυπα / λογισμικό) για την επαρκή: 

 παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  

 παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου 

 παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου 

 παραγωγή προβλεπόμενων και έκτακτων αναφορών προς την ΕΥΔΕΠ   

 εφαρμογή και παρακολούθηση του Σχεδίου Δικτύωσης 

 τήρηση αρχείου για τη παραγωγή αναφορών / διενέργεια ελέγχων 

 διασφάλιση προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 ενημέρωση ΟΠΣ  

 τήρηση και ενημέρωση εγγράφων προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη 

χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και 

γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου των πράξεων.  

 

• Ο Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης, ο οποίος: α) εξασφαλίζει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του 

τελικού παραδοτέου αποτελέσματος και β) εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των 

πληρωμών, ο οποίος εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.  

 

Επίσης, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή: 

• τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Πράξη, στην οποία καταχωρούνται όλες οι δαπάνες 

που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σελ. 15 

 

 

του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, μέσω των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης 

Δαπανών.  

• αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα 

στους χώρους υλοποίησης της Πράξης, και διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε 

στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.  

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια του επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 22/5/2018 από 

στελέχη της ΕΥΔΕΠ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» της Περιφέρειας 

Αττικής) χωρίς ευρήματα,  διενεργήθηκε στις 8-3-2019 Επιτόπια Επαλήθευση της Πράξης (έλεγχος 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης) από στελέχη της ΕΥΔΕΠ.  Τα αποτελέσματα και 

αυτού του ελέγχου (ΕΥΔ Αρ. Πρωτ. 1098_2019/2-4-2019) επαλήθευσαν την ορθή υλοποίηση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, με βάση την απόφαση ένταξης, το ΤΔΥ, τα 

σχετικά έγγραφα (σύμβαση, ΑΥΙΜ, κλπ) και τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών. 

 

 Ως προς τη δημοσιότητα:  

1.  αποδέχεται τη συμπερίληψή της στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr και 

www.socialattica.gr.  

2. λαμβάνει  όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 

1303/2013  

 

 Ως προς τη τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών:  

1. τηρεί και ενημερώνει τον φάκελο Πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της 

Πράξης έως την ολοκλήρωση της και την αποπληρωμή.   

2. Τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο 

εφαρμογής της Πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σελ. 16 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Βάσει όλων των ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Απόφαση Ενταξης, την 

Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης, το ΤΔΠ/ΤΔΥ της Πράξης και τον Επιτόπιο Έλεγχο της Πράξης από 

την  ΕΥΔΕΠ, επιβεβαιώνεται: 

 

α) η ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, η τήρηση όλων των 

προβλεπόμενων διαδικασιών, προδιαγραφών και εντύπων και η εφαρμογή των εσωτερικών 

διαδικασίων ελέγχου των πληρωμών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητα τους. 

 

β) ότι η καθημερινή υλοποίηση της Πράξης, κατά το δεύτερο δεκαοκτάμηνο υλοποίησης, 

ανταποκρίνεται στην ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών. 

 

Για το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/ΠόρταΑνοιχτή 

 

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος     Η Υπεύθυνη Έργου 

 

 

Δάφνη Οικονόμου     Ελένη Ροδίτη 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
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