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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ: 
 

 

Κατά το μήνα Ιανουάριο 2020, 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 Ιανουάριο 

2020 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 Φεβρουάριο 2020, 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 

Φεβρουάριο 2020 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 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.  
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Για την περίοδο από 11 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2020, η Ομάδα Έργου βεβαιώνει ότι 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 ιού 

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. 

 

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την ορθή υλοποίηση διαδικασιών για χρηματοδότηση δομών» της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (αρ. πρωτ. 41158 - 24-04-2020) και καθώς το 

προσωπικό της Πράξης (με εξαίρεση το διοικητικό προσωπικό) τελούσε σε αναστολή της σύμβασης εργασίας 

του στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (σύμφωνα και με υπεύθυνη δήλωση της Προέδρου του Δ.Σ. προς τη Διαχειριστική Αρχή 

στις 30-4-2020, η δαπάνη αποζημίωσης για το μήνα Μάρτιο 2020 πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους και 

δεν υπάρχει απαίτηση για αποζημίωση για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020. 

 

Κατά τον μήνα Ιούνιο 2020, 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.  

 

Διασφαλίστηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προστασίας, βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί 

από τον ΕΟΔΥ, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού και δημιουργήθηκαν πρωτόκολλα 

διεργασιών, οδηγίες εργασίας και πάρθηκαν όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του ιού 

COVID-19. 

 

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της από 22/5/2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, στις 28/5/2020 και στις 3/6/2020 αποστάλθηκε στις οικογένειες όλων των εξυπηρετουμένων 

ενημερωτική επιστολή και έντυπο συναίνεσης για την επιστροφή των παιδιών τους στα προγράμματα του 
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ΚΔΗΦ.  

 

Με δεδομένο ότι το προσωπικό του ΚΔΗΦ τελούσε σε αναστολή συμβάσεων εργασίας μέχρι τις 31/5/2020, 

ξεκίνησε από την 1/6/2020 υπό την καθοδήγηση του Επιστημονικού Διευθυντή και της Ιατρικής Ομάδας: 

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. 

 

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. 

 

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.  Από τους 50 

ωφελουμένους της Πράξης λάβαμε έντυπη θετική απάντηση επιστροφής από 24 εξυπηρετούμενους, εκ των 

οποίων τελικά επέστρεψαν οι 23. Για τους υπόλοιπους 26, καθώς δεν είχαμε καμία έντυπη απάντηση, η 

κοινωνική λειτουργός της Πράξης επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί τους και δεν θα επανέλθουν για 

διάφορους λόγους, κυρίως υγείας δικής τους ή/και κάποιου μέλους της οικογένειας τους. Για αυτούς 

συνεχίζεται 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», που συνεχίζει να υλοποιεί η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή. 

 

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την ορθή υλοποίηση διαδικασιών για χρηματοδότηση δομών» της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (αρ. πρωτ. 41158 - 24-04-2020) και του άρθρου 

134 «Χρηματοδότηση πράξεων, δομών και δράσεων ΕΣΠΑ» του Ν. 4692 (ΦΕΚ Α111/12-6-20202) η δαπάνη 

αποζημίωσης για το μήνα Ιούνιο 2020 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 τον μήνα Ιούλιο 2020, 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.  
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Διασφαλίστηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προστασίας, βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί 

από τον ΕΟΔΥ, τηρήθηκαν από το προσωπικό τα πρωτόκολλα διεργασιών και οι οδηγίες εργασίας και 

ακολουθήθηκαν όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19. 

 

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την ορθή υλοποίηση διαδικασιών για χρηματοδότηση δομών» της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (αρ. πρωτ. 41158 - 24-04-2020) και του άρθρου 

134 «Χρηματοδότηση πράξεων, δομών και δράσεων ΕΣΠΑ» του Ν. 4692 (ΦΕΚ Α111/12-6-20202) η δαπάνη 

αποζημίωσης για το μήνα Ιούλιο 2020 πιστοποιείται για 50 ωφελούμενους.  

 

Στις 1-2 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Αξιολόγησης της Εταιρείας Προστασίας 

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

αλλαγές από την προηγούμενη αξιολόγηση τους. Υπενθυμίζουμε ότι η προγραμματισμένη τριμηναία 

αξιολόγηση για τον Απρίλιο 2020 δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας 

του ΚΔΗΦ. 

 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

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

δραστηριοτήτων της δομής 

 

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, 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.  

 

Διασφαλίστηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προστασίας, βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί 

από τον ΕΟΔΥ, τηρήθηκαν από το προσωπικό τα πρωτόκολλα διεργασιών και οι οδηγίες εργασίας και 

ακολουθήθηκαν όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19. 

 

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες για τη δήλωση δαπανών πράξεων ΕΚΤ που αφορούν τη λειτουργία των δομών 

στις οποίες είχε υποβληθεί αναστολή της λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊου COVID-19» (αρ. πρωτ. 94444 – 10-09-2020) η δαπάνη αποζημίωσης για το μήνα Σεπτέμβριο 

2020 πιστοποιείται για 47 ωφελούμενους.  

 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

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

δραστηριοτήτων της δομής 
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Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020, 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.  

 

Διασφαλίστηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προστασίας, βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί 

από τον ΕΟΔΥ, τηρήθηκαν από το προσωπικό τα πρωτόκολλα διεργασιών και οι οδηγίες εργασίας και 

ακολουθήθηκαν όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19. 

 

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες για τη δήλωση δαπανών πράξεων ΕΚΤ που αφορούν τη λειτουργία των δομών 

στις οποίες είχε υποβληθεί αναστολή της λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊου COVID-19» (αρ. πρωτ. 94444 – 10-09-2020) η δαπάνη αποζημίωσης για το μήνα Οκτώβριο 2020 

πιστοποιείται για 49 ωφελούμενους.  

 

Στις 5-6 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Αξιολόγησης της Εταιρείας Προστασίας 

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

από την προηγούμενη αξιολόγηση τους. 

 

Έρευνα πεδίου για την ικανοποίηση των ωφελούμενων των συγχρηματοδοτούμενων Δομών του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014-2020" 

 

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιεί Έρευνα πεδίου για την 

ικανοποίηση των ωφελούμενων των συγχρηματοδοτούμενων Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

"Αττική 2014-2020". Σε αυτές της Δομές συμπεριλαμβάνονται και τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας 

Φροντίδας (ΚΔΗΦ) τα οποία υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

 

Η έρευνα συμπεριλαμβάνει ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης (Ελένη 

Ροδίτη) και ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους ωφελούμενους ή τους 

κηδεμόνες/συμπαραστάτες τους εάν ο ωφελούμενος τελεί υπό κηδεμονία ή δικαστική συμπαράσταση 

(τυχαίο δείγμα 15 ωφελουμένων). 

 

Σκοπός της έρευνας είναι η αξιοποίηση των απαντήσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 

ΚΔΗΦ, τη διεύρυνση των προσφερόμενων κοινωνικών αγαθών, σύμφωνα με τις ανάγκες που 

διαμορφώνονται από τις τρέχουσες συνθήκες και η μέτρηση της ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη 

λειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία (ΚΔΗΦ). 
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Στις 23/9/2020 αποστείλαμε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο του Υπεύθυνου της Πράξης και στις 

22/10/2020 αποστείλαμε έντυπα τα ερωτηματολόγια των ωφελούμενων. 

 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

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

δραστηριοτήτων της δομής 

 

Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020, 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.  

 

Διασφαλίστηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προστασίας, βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί 

από τον ΕΟΔΥ, τηρήθηκαν από το προσωπικό τα πρωτόκολλα διεργασιών και οι οδηγίες εργασίας και 

ακολουθήθηκαν όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19. Όμως, μετά την 

διαπίστωση τεσσάρων (4) θετικών στο μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοιό περιπτώσεων στο προσωπικό της 

δομής μας και λόγω του ότι οι εξυπηρετούμενοι μας ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, από τις 14 έως τις 29 

Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε αναστολή λειτουργίας της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα 

Ανοιχτή (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας -ΚΔΗΦ). 

 

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες για τη δήλωση δαπανών πράξεων ΕΚΤ που αφορούν τη λειτουργία των δομών 

στις οποίες είχε υποβληθεί αναστολή της λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊου COVID-19» (αρ. πρωτ. 94444 – 10-09-2020) και ακολούθως του άρθρου 2 της με αρ. 123468 

απόφασης (ΦΕΚ 5157/21.11.2020) δεν υπάρχει απαίτηση για αποζημίωση για το μήνα Νοέμβριο 2020.  

 

Σχετικά με δράσεις δημοσιότητας-δικτύωσης πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

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

δραστηριοτήτων της δομής 

 

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, 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.  

 

Διασφαλίστηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προστασίας, βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί 
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από τον ΕΟΔΥ, τηρήθηκαν από το προσωπικό τα πρωτόκολλα διεργασιών και οι οδηγίες εργασίας και 

ακολουθήθηκαν όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19.  

 

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες για τη δήλωση δαπανών πράξεων ΕΚΤ που αφορούν τη λειτουργία των δομών 

στις οποίες είχε υποβληθεί αναστολή της λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊου COVID-19» (αρ. πρωτ. 94444 – 10-09-2020) και τις «Οδηγίες για τη δήλωση δαπανών δράσεων 

ΕΚΤ που αφορούν στη λειτουργία δομών στις οποίες έχει επιβληθεί αναστολή λειτουργίας τους για την 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, στο πλαίσιο της δεύτερης δέσμης μέτρων 

αναστολής (Σεπτέμβριος και μεταγενέστερα) (αρ. πρωτ. 132475 – 14/12/2020) η δαπάνη αποζημίωσης για 

το μήνα Δεκέμβριο 2020 πιστοποιείται για 48 ωφελούμενους.  

 

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

κανονικότητα τους. 

 
 

 

Ελένη Ροδίτη 

Υπεύθυνη Πράξης 


