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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Παραδοτέο αυτό εκπονείται στα πλαίσια του έργου ΠΡΑΞΗΣ 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1 ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5070895 του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  2014-2020» 

του ΕΣΠΑ,  που υλοποιεί ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» και αποτελεί συμβατική υποχρέωση.  

 

Η παρούσα Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης της Πράξης έχει σαν βασικό 

στόχο την καταγραφή των υλοποιημένων ενεργειών τόσο σε επίπεδο 

παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και σε διοικητικό / διαχειριστικό επίπεδο κατά 

το χρονικό διάστημα αναφοράς, από την 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 έως και τις 30 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 για 18 μήνες. Περιλαμβάνει συνοπτικά τις δράσεις 

δημοσιότητας και δικτύωσης που πραγματοποιήθηκαν το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα καθώς και σύντομη αναφορά στα παραδοτέα που έχουν 

δημιουργηθεί αλλά και στο χρονοδιάγραμμα του έργου. Παράλληλα, γίνεται 

καταγραφή των κρίσιμων σημείων που παρουσιάστηκαν έως τον 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του 2022.  

 

Στη συγγραφή του παραδοτέου συμμετείχε η επιστημονική και η διοικητική 

ομάδα του έργου. 

 

Αρχικά αναφέρεται ότι το έργο εντάχθηκε με την υπ αριθμόν πρωτ. 4032/30-

12-2020 ΑΔΑ: ΩΦΔ47Λ7-Π7Α Απόφαση Ένταξης της Πράξης και ξεκίνησε να 

υλοποιείται τον 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021. Το έργο υλοποιείται με τη χρήση ιδίων 

μέσων από το Σωματείο Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Η 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», όπως εγκρίθηκε με την υπ. αριθμό. 08/05/2020 απόφαση 

του Δ.Σ. για την υλοποίηση της πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070895 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1 ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2». Τα τμήματα που 

συμμετέχουν στην υλοποίηση του Υποέργου, τόσο προπαρασκευαστικά, όσο 

και κατά την παρακολούθηση για 36 μήνες είναι τα ακόλουθα: Διοικητικό 

Συμβούλιο, Οικονομική Υπηρεσία, Ομάδα Έργου και ο Μηχανισμός 

Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης.  

 



 

 

Το Σχήμα Διοίκησης του Υποέργου περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές 

οντότητες. Τον Υπεύθυνο Πράξης, τον Μηχανισμό Πιστοποίησης Εκτέλεσης 

της Πράξης και το Προσωπικό των ΣΥΔ. 

 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Η Πράξη αναφέρεται στη χρηματοδότηση και λειτουργία ΔΥΟ ΣΤΕΓΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ για χρονικό διάστημα τριών (3 ετών) και 

για ένα συνολικό πλήθος ωφελούμενων που ανέρχεται στα 8 άτομα. Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες είναι επιστημονικά σχεδιασμένες και στοχεύουν στην 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού, υλοποιώντας 

κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες ενέργειες: 

 

A.  Την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες 

περιλαμβάνουν: 

 Υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή 

 Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή 

 Ιατρική φροντίδα των ενοίκων με μέριμνα για την εισαγωγή σε 

νοσηλευτικό ίδρυμα 

 Μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και την συμμετοχή των ενοίκων σε 

κοινωνικές εκδηλώσεις, προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και 

άθλησης, ανάλογα με τις επιθυμίες, δυνατότητες και ανάγκες τους. 

 Διαρκή φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση, στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό, των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων 

ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός εκμάθησης δραστηριοτήτων 

καθημερινής ζωής, αυτοεξυπηρέτησης, αυτονομίας, ανάπτυξης της 

προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον. 

 Δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης. 

 Παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης. 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης σε συνεχή βάση.  

 Ενημέρωση των οικογενειών ή των δικαστικών συμπαραστατών των 

ενοίκων αναφορικά με τη διαβίωσή τους στη Σ.Υ.Δ. και διατήρηση της 

συνεργασίας τους. 

 Προάσπιση της δυνατότητας κάθε ενοίκου για προσωπική ζωή, με 

σεβασμό στην ιδιωτικότητα και τη σεξουαλικότητά του. 



 

 

 Πρόγραμμα δράσεων ειδικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 

ωφελούμενου (όπως ειδική διαπαιδαγώγηση, ψυχοκινητική αγωγή κ.ά), 

βάσει του εξατομικευμένου προγράμματός του. 

 Μεταφορά των ωφελούμενων προς και από το ΚΔΑΠΑμεΑ 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ με μεταφορικό μέσο του Συλλόγου. 

 Συμμετοχή όλων των ωφελούμενων σε πρωινά και απογευματινά 

προγράμματα με στόχο την μη ιδρυματοποίηση τους και  την πιθανή 

ένταξη τους σε εργασιακό περιβάλλον. 

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχει ως στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και 

διαχείριση χρόνου, τη στήριξη της οικογένειας και την ενίσχυση της 

κοινωνικοποίησης και κοινωνικής τους ένταξης. 

   

B. Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με 

κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα Κέντρα 

Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική 

κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους 

συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα), με στόχο τη διασύνδεση των Στεγών 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης  με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των 

ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

σε τοπικό επίπεδο. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Για την υλοποίηση της Πράξης και συγκεκριμένα τη λειτουργία των Στεγών 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία απασχολείται προσωπικό 

το οποίο διαθέτει εμπειρία ή/και εκπαίδευση στο πεδίο εφαρμογής ανάλογα με 

τις ανάγκες των ωφελούμενων. Η Ομάδα έργου που έχει συσταθεί διασφαλίζει 

απόλυτα την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών των Στεγών  προς τους 

ωφελούμενους.  

Το προσωπικό αποτελείται από τις ακόλουθες ειδικότητες:  

Επιστημονικά Υπεύθυνο – Συντονιστή Λειτουργίας των ΣΥΔ, Ψυχίατρο, 

Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Κοινωνικούς Φροντιστές, Βοηθητικό 

Προσωπικό,επιμελήτριες κατοικιών  και Οδηγό. Επίσης, το πρόγραμμα 

επικουρείται από Υπεύθυνο Δικτύωσης & Προβολής, γραμματειακή 

υποστήριξη και Λογιστή ως εξωτερικό συνεργάτη.  



 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

Το έργο με ονομασία Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΣΤΕΓΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

1 ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070895, στεγάζεται σε δύο 

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού στην περιοχή του 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΣΥΔ 1: Αγησιλάου 8 και ΣΥΔ 2: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 

52). Το διαμέρισμα όπου λειτουργεί η ΣΥΔ 1 βρίσκεται στον 1ο όροφο 

τριώροφης πολυκατοικίας και είναι συνολικής επιφάνειας 146 τ.μ.. Το 

διαμέρισμα όπου λειτουργεί η ΣΥΔ 2 βρίσκεται στον 4ο όροφο πενταόροφης 

πολυκατοικίας και είναι συνολικής επιφάνειας 134 τ.μ..  

 

Και τα δύο διαμερίσματα που φιλοξενούν τους ωφελούμενους των ΣΥΔ 

πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας, πυροπροστασίας και πρόσβασης 

ΑΜΕΑ και διαθέτουν όλες τις σχετικές άδειες.  

Οι ΣΥΔ παρέχουν το σύνολο του εξοπλισμού που εξασφαλίζει την εύρυθμη 

λειτουργία τους σε παιδαγωγικό και διοικητικό επίπεδο.                                                                                                                                                    

Πιο συγκεκριμένα, εντός των ΣΥΔ υπάρχουν όλοι οι προβλεπόμενοι χώροι για 

την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, αλλά και του προσωπικού (ατομικά 

υπνοδωμάτια, κουζίνα, κοινόχρηστο χώρο, δύο μπάνια και αποθηκευτικό 

χώρο). Επιπρόσθετα, οι ΣΥΔ διαθέτουν την απαιτούμενη υλικοτεχνική 

υποδομή για την ασφαλή φιλοξενία ατόμων με αυτισμό και νοητική υστέρηση, 

όπως ενδεικτικά: εξοπλισμό πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, ειδική 

επένδυση στους τοίχους με αφρώδες υλικό για αποφυγή αυτοτραυματισμών, 

κλιματιστικές μονάδες θέρμανσης - ψύξης, ανελκυστήρα προσβάσιμο σε 

ΑμεΑ, και σύστημα βιντεοσκόπησης του χώρου. Επίσης, παρέχουν τον 

απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, smart tv) για 

λόγους εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, καθώς και αθλητικό 

εξοπλισμό - όργανα γυμναστικής (όπως καθιστό ποδήλατο και ηλεκτρικό 

διάδρομο) για την καθημερινή άσκηση των ωφελούμενων. Οι μετακινήσεις 

των ωφελούμενων από και προς τα εξωτερικά προγράμματα που 

σχεδιάζονται, πραγματοποιούνται με μεταφορικό μέσο τα οποία διαθέτει ο 

Σύλλογος . 

 

 

 



 

 

3. ΠΡΟΦΙΛ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Τον Μάρτιο του 2021 ξεκίνησε η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΣΤΕΓΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

1 ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2» με συνολικά 8 ωφελούμενους, εκ των οποίων επτά 

νεαροί ενήλικοι άντρες και μία νεαρή ενήλικη γυναίκα. Πριν την ένταξή τους 

στις Στέγες, όλοι/ες οι ωφελούμενοι/ες διαβιούσαν στις οικίες των κηδεμόνων 

τους. Κατά τη χρονική περίοδο ένταξης των ωφελούμενων, δύο εξ αυτών 

παρακολουθούσαν πρωινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο κέντρο ημέρας 

ΣΕΙΡΙΟΣ, ένας στο ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, ένας στο Κέντρο ΑΥΤΙΣΜΟΥ SOS 

και τέσσερις συμμετείχαν στο πρωινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΛΕΣΧΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. 

 

Σήμερα το προφίλ των ωφελούμενων που διαβιούν στις ΣΥΔ έχει 

διαμορφωθεί ως εξής:  

ΣΥΔ 1: τρεις ενήλικοι άντρες ηλικίας από 23 έως 29 ετών και μία ενήλικη 

γυναίκα ηλικίας 23 ετών  

ΣΥΔ 2: τέσσερις ενήλικοι άντρες από 23 έως 26 ετών  

 

Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής και τελικής έγκρισής τους για συμμετοχή 

στο έργο, τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και προηγήθηκαν οι 

ακόλουθες ενέργειες: 

 

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου από τους κηδεμόνες του προς το ΔΣ του 

Συλλόγου εφόσον βρίσκεται υπό δικαστική συμπαράσταση, η οποία 

συνοδεύεται από γνωματεύσεις (φωτοτυπία ταυτότητας, ληξιαρχική πράξη 

γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατη φωτογραφία, 

ιατρικό ιστορικό που τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς 

κατάλληλη υποστήριξη, γνωμάτευση προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας 

από ΚΕΠΑ, βεβαίωση κοινωνικής έρευνας από κοινωνική λειτουργό δημόσιου 

τομέα ή μέλους του ΣΚΛΕ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  και 

πιστοποιητικά υγείας.)  

β. Έλεγχος της αίτησης για την τήρηση των τυπικών κριτηρίων από τον 

υπεύθυνο των αιτήσεων (Γραμματέα, Κοινωνικό Λειτουργό κ.λπ). Αν δεν 



 

 

μπορεί να γίνει δεκτή η αίτηση, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος από τον 

υπεύθυνο των αιτήσεων και παραπέμπεται σε αντίστοιχο πλαίσιο.  

γ. Αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου από τη Διεπιστημονική ομάδα της 

ΣΥΔ, με βασικά κριτήρια αξιολόγησης όπως παρακάτω:  

  την προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου ατόμου 

  τη δυνατότητα συμμετοχής του σε δραστηριότητες της κατοικίας και 

της κοινότητας 

  τη δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες διαβίωσης και 

συνύπαρξης με άλλους ενοίκους 

  την αποδοχή του νέου περιβάλλοντος διαβίωσης από τον ίδιο και 

την οικογένειά του  

δ. Έκθεση και Απόφαση της Διεπιστημονικής Ομάδας, αποτελούμενη 

από ψυχίατρο, ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό, για την έγκριση ή 

απόρριψη του/της ενοίκου από τη ΣΥΔ. 

ε.  Περίοδος προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης (έως έξι μήνες) 

του/της ενοίκου στη ΣΥΔ. Κατά την περίοδο ένταξης του/της ενοίκου στη ΣΥΔ 

εφαρμόστηκε ένα στάδιο προετοιμασίας και αποδοχής του/της, μέσω 

οργανωμένων και συντονισμένων συνεργασιών και συναντήσεων με το 

προσωπικό και τους/τις υπόλοιπους/ες ενοίκους, με σκοπό την ομαλή ένταξη 

και προσαρμογή στο νέο περιβάλλον διαμονής διάρκειας έξη (6) μηνών. Κατά 

την περίοδο αυτή, ο/η ένοικος δοκιμάστηκε στον τρόπο λειτουργίας, στις 

δραστηριότητες και στο πρόγραμμα της ΣΥΔ και γίνεται επαναξιολόγηση της 

συμπεριφοράς του/της. 

στ. Επαναξιολόγηση του/της υποψηφίου και τελική έγκριση της ένταξής 

του/της στη ΣΥΔ από τη Διοίκηση του Συλλόγου κατόπιν εμπεριστατωμένης 

εισήγησης της Διεπιστημονικής Ομάδας.   

ζ. Ανακοίνωση της έγκρισης στους γονείς - οικείους του/της υποψηφίου 

και ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της ΣΥΔ, για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των ενοίκων. 

η. Υπογραφή «Συμβολαίου». Με τον/την υποψήφιο/α ένοικο, μέσω των 

οικείων του/της, υπογράφηκε συμφωνία ένταξης («Συμβόλαιο») στη ΣΥΔ, 

όπου αναγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ενοίκων της δομής 



 

 

σε σχέση με θέματα που αφορούν π.χ. τη λήψη φαρμάκων, τη συνεργασία με 

το προσωπικό, τις υποχρεώσεις ατομικής υγιεινής και εμφάνισης, το 

διατροφολόγιο, τη συμμετοχή στην καθαριότητα των χώρων, τα ωράρια, τις 

διανυκτερεύσεις εκτός ΣΥΔ, τις άδειες, τη φιλοξενία άλλων ατόμων, καθώς και 

τη χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή και ουσιών στο χώρο της ΣΥΔ. Επίσης, 

με το εν λόγω «Συμβόλαιο» και μέσω του δικαστικού του/της συμπαραστάτη 

ο/η ένοικος δεσμεύεται να συμμετέχει στα προγράμματα και τις 

δραστηριότητες της δομής, τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την εξέλιξή 

του/της και την ενδυνάμωση της αυτονομίας του/της. Η ένταξη στη ΣΥΔ 

λαμβάνει χώρα μόνο κατόπιν υπογραφής του Συμβολαίου Διαμονής και από 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Μετά την αρχική αξιολόγηση και οριστική έγκριση της ένταξης των 

υποψηφίων, τέθηκαν ατομικοί στόχοι για κάθε ωφελούμενο/η προκειμένου να 

διαμορφωθούν εξατομικευμένα και ομαδικά προγράμματα άθλησης, 

δημιουργικής απασχόλησης και διαχείρισης ελεύθερου χρόνου, εκπαίδευσης 

στην αυτοεξυπηρέτηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής αλλά 

και ψυχαγωγίας όπως συμμετοχή σε εξωτερικά προγράμματα 

κοινωνικοποίησης, εκδρομές, μουσικοθεραπεία και λοιπές ψυχοκοινωνικές 

υπηρεσίες και δράσεις. 

 

Σε μηνιαία βάση ή ad hoc γίνεται αξιολόγηση της στοχοθεσίας και της 

προόδου των ωφελουμένων από τη διεπιστημονική ομάδα, καθώς και 

εισήγηση - προγραμματισμός τυχόν αλλαγών. Μέσα από τις μέχρι τώρα 

τακτικές συναντήσεις έχουν παρατηρηθεί τα εξής: 

 Ανά 3 περίπου μήνες η διεπιστημονική ομάδα θέτει νέους στόχους, 

εστιάζοντας κυρίως στα προγράμματα που αφορούν τις ψυχοκοινωνικές 

παρεμβάσεις και την τροποποίηση συμπεριφοράς.  

 Οι ωφελούμενοι παρουσίασαν σημαντική αλλαγή και πρόοδο ως προς τη 

συμπεριφορά και λειτουργικότητά τους σε τομείς όπως η 

αυτοεξυπηρέτηση, η κοινωνικότητα, η και η αλληλεπίδραση, τόσο κατά τη 

διάρκεια της διαμονής και συμβίωσης τους εντός των ΣΥΔ όσο και στα 

εξωτερικά προγράμματα. 

 Σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της συμπεριφοράς και τη σταδιακή 

απευαισθητοποίηση (π.χ. αντιμετώπιση εμμονών, αυτοτραυματισμού, 

επιθετικότητας), τη διαχείριση κρίσεων και αποκλιμάκωση τυχόν εντάσεων, 



 

 

λόγω της δυσκολίας και της πολυπλοκότητάς τους απαιτείται 

περισσότερος χρόνος για την κατάκτηση των στόχων που έχουν τεθεί ή 

ακόμη και επαναπροσδιορισμός της στοχοθεσίας και του εξατομικευμένου 

προγράμματος.  

 

4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι κατά την έναρξη του προγράμματος, πέραν 

των προκαθορισμένων παρεχόμενων υπηρεσιών, δόθηκε έμφαση στην 

υλοποίηση των ακολούθων: 

 Ορισμός Επιστημονικής ομάδας για την αξιολόγηση και καταγραφή των 

αναγκών των ωφελουμένων 

 Ενημέρωση φακέλων ωφελουμένων με όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα. 

 Παρατήρηση και αξιολόγηση των ωφελουμένων από την Επιστημονική 

Ομάδα. 

 Πρόγραμμα σίτισης των ωφελουμένων 

 Ετοιμασία εξατομικευμένου προγράμματος που περιλαμβάνει ατομικές και 

συλλογικές δραστηριότητες 

 Δεξιότητες καθημερινής ζωής, ατομική υγιεινή, επίσκεψη σε χώρους 

αναψυχής 

 Προσαρμογή σε εκπαιδευτικά και ψυχοκοινωνικά προγράμματα, ατομικά και 

ομαδικά και Συμβουλευτική οικογένειας 

 Προγραμματισμός εξωτερικών εκπαιδευτικών-ψυχοκοινωνικών 

δραστηριοτήτων όπως αθλοπαιδιών, ψυχοκινητικής, φυσικής αγωγής, 

μουσικής, ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής και κοινωνικοποίησης 

 Σχεδιασμός και προγραμματισμός δρομολογίων για την καθημερινή 

μεταφορά των ωφελούμενων στα δομημένα εκπαιδευτικά, αθλητικά και 

ψυχαγωγικά τους προγράμματα 

 Ενημέρωση γονέων και φορέων (Ιδρυμάτων) για τα ατομικά 

εβδομαδιαία προγράμματα των παιδιών καθώς και για τα ωράρια 

δρομολογίων και τις στάσεις 

 Ενημέρωση προσωπικού για το πρόγραμμα κάθε ωφελούμενου/ης 

 Σχεδιασμός, οργάνωση και εκτέλεση προμηθειών σε αγαθά και 

αναλώσιμα για την κάλυψη των διατροφικών και λειτουργικών αναγκών των 

στεγών 



 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Δραστηριότητες καθημερινής ζωής 

α. Οι ΣΥΔ λειτουργούν βάσει δομημένου καθημερινού προγράμματος, με 

σκοπό την ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων των ενοίκων και την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής. Το 

πρόγραμμα διαρθρώνεται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που 

αφορούν τους/τις ενοίκους ατομικά ή συλλογικά (βάσει ατομικού σχεδίου 

δράσης) και λαμβάνουν χώρα τόσο εντός όσο και εκτός των ΣΥΔ.  

β. Το πρόγραμμα λειτουργίας ενδεικτικά είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνει 

ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης 

σε θέματα ατομικής υγιεινής, περιποίησης και προσωπικής εμφάνισης, 

φροντίδα προσωπικού χώρου, χρήση συσκευών, απασχόληση με 

δραστηριότητες μαγειρικής, κατασκευών, ζωγραφικής, μουσικής, χορού και 

άθλησης, διαχείριση των κοινών καθημερινών αναγκών μέσω της 

προετοιμασίας των γευμάτων, της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων 

και της αγοράς αγαθών-προμηθειών, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω 

εκπαίδευσης σε συναλλαγές-αγορές, κυκλοφοριακή αγωγή, μετακίνηση με 

μέσα μαζικής μεταφοράς, κοινωνικοποίηση μέσω εξωτερικών προγραμμάτων 

για δημιουργία γνωριμιών και σύνδεση με την τοπική κοινότητα, συμμετοχή σε 

εξωτερικά αθλητικά προγράμματα καθώς και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και 

ψυχαγωγικά δρώμενα εκτός ΣΥΔ.  

Περιγραφή Ενεργειών - Εργασιών που συνδέονται με τις δηλωθείσες 

δαπάνες 

 

Στους ωφελούμενους των ΣΥΔ παρέχονται  υπηρεσίες οι οποίες προβλέπουν 

τα ακόλουθα: 

 Υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή 

 Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή σε συνεργασία με διαιτολόγο-

διατροφολόγο 

 Ιατρική φροντίδα των ενοίκων σε συνεργασία με παθολόγο, ψυχίατρο, 

καρδιολόγο και μετάβαση σε νοσηλευτικό ίδρυμα εκτάκτως εφόσον 

απαιτηθεί 

 Μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και την συμμετοχή των ενοίκων σε 

κοινωνικές εκδηλώσεις. 

 Διαρκή φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση στο μέγιστο 



 

 

δυνατό βαθμό των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων 

ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης της 

προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον. 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης σε συνεχή βάση. 

 Προάσπιση της δυνατότητας κάθε ενοίκου για προσωπική ζωή, με 

σεβασμό της ιδιωτικότητας και σεξουαλικότητάς του.  

 Ενημέρωση των οικογενειών ή των δικαστικών συμπαραστατών των 

ενοίκων αναφορικά με τη διαβίωσή τους στην Σ.Υ.Δ. και διατήρηση των 

καλών σχέσεων και της συνεργασίας τους. 

 

Οι παρεχόμενες καθημερινές υπηρεσίες όπως συνοψίζονται και δηλώνονται 

στο socialattica περιλαμβάνουν:  

 

 τη μεταφορά των ωφελουμένων στις πρωινές εκπαιδευτικές δομές, στα 

απογευματινά εξωτερικά προγράμματα δραστηριοτήτων και στους 

περιπάτους – εκδρομές  

 τη διατροφή τους 

 το εξατομικευμένο πρόγραμμα (ατομικό και ομαδικό) 

 την υποστήριξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (εκπαίδευση σε θέματα 

αυτοεξυπηρέτησης, αυτοφροντίδας και αυτονομίας)  

 τις δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και 

κοινωνικοποίησης  

 τη διασφάλιση της υγείας με διενέργεια συχνών ιατρικών ελέγχων και 

εξετάσεων 

 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών σε 

εβδομαδιαία και μηνιαία βάση καθώς και συγκεκριμένες δράσεις που 

υλοποιήθηκαν κατά τη 18άμηνη περίοδο αναφοράς: 

 Καθημερινή μεταφορά των ωφελουμένων με ειδικό όχημα από και προς 

τις ΣΥΔ.  

 Διαμόρφωση διαιτολογίου και εβδομαδιαίου προγράμματος σίτισης 

προσαρμοσμένου στις διατροφικές ανάγκες και συνήθειες των 

ωφελούμενων και παρασκευή όλων των γευμάτων της ημέρας.  

 Προγραμματισμός και εκτέλεση προμηθειών. 

 Υποστήριξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής όπως ατομική 



 

 

υγιεινή, φροντίδα προσωπικού χώρου, προετοιμασία γευμάτων, 

κυκλοφοριακή αγωγή, αγορές και διαχείριση χρημάτων.  

 Δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, προσαρμογής και σύνδεσης με την 

τοπική κοινότητα. 

 Αξιολόγηση της πορείας των ωφελουμένων, καταγραφή στόχων, 

καθημερινή ενημέρωση για την πορεία-συμπεριφορά τους. 

 Συνάντηση με γονείς και ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα και την 

ανταπόκριση των τέκνων τους σε αυτό. 

 Συμβουλευτική οικογένειας και κατ’ οίκον παρέμβαση όπου απαιτείται. 

 Επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς - κέντρα 

ημέρας όπου μεταβαίνουν οι ωφελούμενοι τα πρωινά (Σικιαρίδειο Ίδρυμα, 

Σείριος, SOS Αυτισμός, Λέσχη Δημιουργικής Απασχόλησης 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ)  

 Ψυχιατρική παρέμβαση. 

 Διενέργεια ιατρικών πράξεων και εξετάσεων είτε κατ’ οίκον είτε με 

επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς και συνεργαζόμενα θεραπευτήρια. 

 Ενημέρωση ατομικού φακέλου των ωφελουμένων με όλα τα 

προβλεπόμενα έγγραφα. 

 Επανασχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος όπου απαιτηθεί. 

 Συμμετοχή στο εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης και σε εβδομαδιαία 

προγράμματα του Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και άλλων φορέων: 

εκπαιδευτικό-ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα και εκμάθηση κοινωνικών 

δεξιοτήτων, εικαστικά και δημιουργική απασχόληση, εξωτερικά 

προγράμματα κοινωνικοποίησης, ψυχοκινητική, δράσεις φυσικής αγωγής 

και άθλησης όπως μπάσκετ, θεραπευτική ιππασία, bowling. 

 Πρόγραμμα μαγειρικής. 

 Πρόγραμμα μουσικοθεραπείας. 

 Πρόγραμμα ποδηλασίας στο ΟΑΚΑ.  

 Πρόγραμμα κολύμβησης σε συνεργασία με το ανοιχτό κολυμβητήριο του 

Δ.Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης, τον Πολιτιστικό & Αθλητικό 

Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» και το κλειστό 

κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. 

 Εβδομαδιαίες επισκέψεις σε χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας όπως: 

Volta Fun Town Avenue Mall, Golden Hall, Λούνα Παρκ Αηδονάκια, The 

Mall καθώς και σε θεματικά πάρκα ανά εποχή (π.χ. Christmas Factory). 



 

 

 Περίπατοι και ημερήσιες εκδρομές για αθλοπαιδιές, κοινωνικοποίηση και 

ψυχαγωγία σε αθλητικά πάρκα και ανοιχτούς  χώρους αναψυχής-

πρασίνου όπως: Άλσος Φιλαδέλφειας, Άλσος Βεΐκου, Κτήμα Συγγρού, 

Άλσος Παπάγου, ΟΑΚΑ, Πάρκο Στρατού, Λίμνη Μπελέτσι. 

 Επισκέψεις σε χώρους εκπαίδευσης και πολιτισμού. Ενδεικτικά, 

αναφέρονται: Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Πολεμικό Μουσείο, 

Ολυμπιακό Μουσείο, Μουσείο Οίνου στους Αμπελώνες Μάρκου, Αττικό 

Πάρκο, «Ανάποδο Σπίτι» στο Πικέρμι, Γαϊδουροχώρα στο Κορωπί. 

 Συμμετοχή κάθε μήνα σε διήμερη εκδρομή ημιαυτόνομης διαβίωσης στα 

ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Στρατού.  

 Συμμετοχή σε ετήσια πενθήμερη εκδρομή στον Βόλο και το Πήλιο. 

 Συμμετοχή σε 10ήμερο κατασκηνωτικό πρόγραμμα στην Κινέτα (Ιούλιος-

Αύγουστος 2021) και σε 9ήμερο στον Κάλαμο Αττικής (Ιούλιος-Αύγουστος 

2022) 

 Συμμετοχή των ωφελουμένων στην κατασκευή αντικειμένων για τα 

χριστουγεννιάτικα & πασχαλινά Bazaar του Φορέα καθώς και στην 

υλοποίηση δρώμενων και εκδηλώσεων εορταστικού χαρακτήρα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: Χριστουγεννιάτικο Bazaar στο ΓΝΑ Αττικής και 

στο Πολεμικό Μουσείο, αποκριάτικο πάρτυ, χριστουγεννιάτικη και 

καλοκαιρινή εορτή.  

 Συμμετοχή των ωφελουμένων σε ετήσιες δράσεις του Συλλόγου και της 

κοινότητας όπως παρουσία και ενεργή συμμετοχή σε διήμερες εκδηλώσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού σε 

Δήμο Αμαρουσίου και Ζάππειο Μέγαρο (2 και 3 Απριλίου 2022). 

 Συμμετοχή σε καλοκαιρινές δράσεις αθλητικού και ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα: στο summer camp του Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και σε 

πρωινό πρόγραμμα της ΕΕΠΑΑ Κέντρο Ημέρας Σείριος με καθημερινά 

θαλάσσια μπάνια σε περιοχές της Αττικής όπως Πόρτο Ράφτη, Ζούμπερι 

και Αυλάκι Μαρκόπουλου. 

 Συνεργασία με το Σικιαρίδειο Ίδρυμα και τακτική συμμετοχή των 

ωφελούμενων σε εκδηλώσεις όπου έχει παρουσία ο φορέας με θεματικό 

περίπτερο και δράσεις (π.χ. 1ο Youth Festival του Δήμου Αμαρουσίου, 

Ανθοκομική Έκθεση κ.ά.) 

 Εορτασμός γενεθλίων των ωφελουμένων, εθνικών επετείων και 

παγκόσμιων ημερών, τήρηση εθίμων της ελληνικής παράδοσης και του 

ορθόδοξου εορτολογίου (π.χ. Σαρακοστή, Τσικνοπέμπτη, Πρωτομαγιά) 



 

 

 Συμμετοχή των ωφελούμενων σε οικολογική δράση καθαρισμού του 

Άλσους Συγγρού σε συνεργασία με τον οργανισμό «Save your 

Hood»(28/6/2021).  

 Επίσκεψη στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς. 

 Επίσκεψη - συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Εργαστήρι 

Κηπουρικής-Κηπευτικής του Σωματείο «Ερμής». 

 Συμμετοχή σε πρόγραμμα ζαχαροπλαστικής σε συνεργασία με το εργαστήρι 

Le Rebus–Patisserie/Chocolaterie και σε εκπαιδευτική δραστηριότητα στο 

εργαστήρι Sir Loop. 

 

 

5. ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του έργου αποτέλεσε προπαρασκευαστικό 

στάδιο προσαρμογής των ωφελούμενων στις στέγες κατά τη διάρκεια του 

οποίου εφαρμόστηκε πρόγραμμα σταδιακής ενσωμάτωσης και 

διανυκτέρευσης - αυξανόμενο προοδευτικά ανά εβδομάδα και αξιολογούμενο 

ανά ωφελούμενο προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ενσωμάτωση όλων 

των ενοίκων μέχρι το τέλος του εξαμήνου.  

Κατά την έναρξη του προγράμματος, υπήρξε δυσκολία αποδοχής της ΣΥΔ 2 

από τους ενοίκους της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται. Το ζήτημα 

διευθετήθηκε όταν, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου σε δύο γενικές 

συνελεύσεις της πολυκατοικίας και με συμμετοχή του ιδιοκτήτη και της νομικής 

υπηρεσίας του Συλλόγου και του Υπουργείου Εργασίας, οι ένοικοι 

ενημερώθηκαν για τη νομιμότητα, τη φιλοσοφία και την κοινωνική 

αναγκαιότητα της λειτουργίας τέτοιων δομών εντός του αστικού ιστού, στο 

πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής για αποδοχή της αναπηρίας και 

συμπερίληψη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου υπήρξαν αποχωρήσεις 

κοινωνικών φροντιστών. Οι λόγοι αποχώρησής τους συνοψίζονται στους 

εξής: α) για προσωπικούς-οικονομικούς λόγους β) λόγω έλλειψης 

προσαρμοστικότητας στο κυλιόμενο πρόγραμμα βαρδιών που απαιτεί η 

24ωρη λειτουργία των ΣΥΔ και γ) λόγω δυσκολίας να κατανοήσουν και να 

ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις του ωφελούμενου 

πληθυσμού (ειδικού πληθυσμού χαμηλής λειτουργικότητας).  



 

 

Πρόσθετα κρίσιμα σημεία παρουσιάστηκαν ως επί το πλείστον κατά το πρώτο 

τετράμηνο και σχετίζονταν με την οργάνωση του έργου και την έγκαιρη έναρξη 

της χρηματοδότησής του. Ο αρχικός προγραμματισμός και η σωστή 

οργάνωση αποδείχτηκαν καθοριστικής και υψίστης σημασίας για την εύρυθμη 

και καλή του λειτουργία του έργου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ορθή 

δρομολόγηση των μεταφορικών μέσων με στόχο την έγκαιρη και ταχύτερη 

μεταφορά των ωφελουμένων και την καλή λειτουργία των προγραμμάτων στα 

οποία συμμετέχουν. Επίσης, έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση του 

προσωπικού, στην οργάνωση των προμηθειών αλλά και στην οργάνωση των 

οικονομικών μέσα από τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών  

 

Η έγκαιρη χρηματοδότηση του έργου αποτέλεσε προτεραιότητα, καθώς θα 

εξασφάλιζε την ομαλή υλοποίηση της πράξης. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο 

επιτυχημένος έλεγχος που διενεργήθηκε από τα στελέχη της Διαχειριστικής 

Αρχής του ΠΕΠ Αττικής κατά την έναρξη του έργου σε σχέση με τις ενέργειες 

δημοσίευσης, επιλογής και αξιολόγησης των ωφελουμένων. Οι διοικητικές 

ενέργειες πραγματοποιήθηκαν με ταχύτητα, εντούτοις και η Α΄ δόση του 

έργου εκταμιεύτηκε έγκαιρα όπως και η Β και Γ δόση . 

 

Σε μελλοντικό επίπεδο, κρίσιμο σημείο για την υλοποίηση του έργου ίσως 

αποτελέσει τυχόν αντικατάσταση ενοίκων. Σε περίπτωση αποχώρησης 

ωφελούμενων θα προκηρυχθούν αντίστοιχες θέσεις και θα ακολουθηθούν οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες ένταξης. 

 

 

6. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 

Αναφορικά με τη δημοσιότητα της πράξης, συνοπτικά έχουν υλοποιηθεί τα 

ακόλουθα: 

 

- Δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 

των ωφελουμένων στον διαδικτυακό τόπο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων & 

Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία 

- Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ, στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - 

Ε.Σ.Α.μεΑ καθώς και σε ημερήσιο και τοπικό τύπο. 



 

 

- Ανάρτηση των προσωρινών και των οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής 

των ωφελουμένων 

- Εκτύπωση αφίσας-σήμανσης και ανάρτησή της στην είσοδο των ΣΥΔ 

- Καταχώριση δημοσιευμάτων για τη δημιουργία και λειτουργία των ΣΥΔ 

στον τοπικό και περιφερειακό τύπο  

- Έκδοση ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου και τοποθέτησή του σε χώρους 

του Δημαρχείου Αμαρουσίου, Πολιτιστικών Φορέων και Συλλόγων της 

περιοχής, καθώς και διανομή του σε δημόσιους χώρους και κοινωνικές 

εκδηλώσεις. 

- Μόνιμη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και σε 

συνεργαζόμενες  ιστοσελίδες / ιστότοπους. 

- Αξιοποίηση οποιουδήποτε κατάλληλου ανά περίπτωση και διαθέσιμου 

επικοινωνιακού μέσου κοινωνικής δικτύωσης και προβολής. 

 

Για την επικοινωνιακή υποστήριξη και προβολή του έργου συνεργάζονται η 

Γραμματέας του Συλλόγου, η Υπεύθυνη Στεγών και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

αξιοποιώντας  κάθε μέσο που αναδεικνύει τη δράση ως  παράδειγμα καλών 

πρακτικών για αυτιστικά άτομα και μαζί την εθνική και ευρωπαϊκή στήριξη που 

της παρέχεται από το ΕΣΠΑ. 

 

Ως επικοινωνιακά εργαλεία για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα εξής: 

 

- το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, όπως facebook και 

instagram, όπου ήδη ο Σύλλογος ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ αριθμεί 3.800  ενεργά 

μέλη και χορηγούμενες διαφημίσεις ανά εκδήλωση  

- η ιστοσελίδα του Συλλόγου www.anagennisi-autismos.gr καθώς και 

ιστοσελίδα με πληροφορίες σχετικές με το έργο 

- καταχωρίσεις στον τοπικό και περιφερειακό τύπο με πληροφορίες και 

δράσεις για τις λειτουργούσες ΣΥΔ 

- σήμανση στην είσοδο του Συλλόγου 

- συμμετοχή των ωφελουμένων σε δράσεις και εκδηλώσεις που 

διοργανώνει ο Σύλλογος ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με όμορους Δήμους 

(Γαλατσίου, Πεντέλης) όπως αθλητικές δραστηριότητες για ΑμεΑ, 

επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και μουσεία, εορτασμό εθνικών 

επετείων, συμμετοχή σε ημερίδες κοινωνικού-επιστημονικού 

περιεχομένου και σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων. 



 

 

Το σύνολο των δράσεων δημοσιότητας και δικτύωσης παρουσιάζονται 

αναλυτικά σε μηνιαία βάση στις Εκθέσεις Πεπραγμένων Δικτύωσης και 

Δημοσιότητας που αναρτώνται στο ΟΠΣ. Οι εκθέσεις αναφοράς συνοδεύονται 

από φωτογραφικό υλικό και παρουσιάσεις των συμμετοχών σε εκδηλώσεις 

και ημερίδες. 

 

7. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Στην ενότητα και στον πίνακα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα παραδοτέα 

του έργου, η κατάσταση τήρησής τους και τα περιεχόμενά τους και ένδειξη 

εφόσον υποβλήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ.  

 

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

& ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΈΛΕΓΧΟΣ 

1.      ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. 
Φάκελος διαδικασιών 

επιλογής ωφελουμένων 

i. Πρόσκληση 

ii. Δημοσιότητα της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

επιλογή ωφελουμένων, 

iii. Αιτήσεις και Δικαιολογητικά 

iv. Πίνακες μοριοδότησης 

v. Αναρτήσεις Αποτελεσμάτων 

  Τηρείται 

2. Ατομικός Φάκελος Πράξης 

i. Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα με τα 

ii. δικαιολογητικά (με το αρχικό κοινωνικό 

ιστορικό του ωφελούμενου) 

iii. Ιατρικές γνωματεύσεις 

iv. Ατομικό Μηνιαίο Δελτίο 

Παρακολούθησης, 

v. Ατομικό Ημερήσιο Δελτίο καταγραφών 

(τετράδιο επικοινωνίας) 

vi. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 

Τηρείται 

3. 
Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών 

Ημερήσιας Φροντίδας. 
 

Υποβολή με το Τεχνικό 

Δελτίο της Πράξης 

4. 
Σχέδιο Δικτύωσης και 

Δημοσιότητας 
 

Υποβολή με το Τεχνικό 

Δελτίο της Πράξης 

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

5. 

Περιοδική έκθεση 

υλοποίησης/αποτίμησης της 

πράξης 

Ενδιάμεση Έκθεση: για το χρονικό διάστημα 

3ος 2021 έως 9ος 2022. 
Παρούσα Έκθεση 

6. 
Μηνιαία Έκθεση 

Πεπραγμένων της Δομής 

Συντάσσονται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας www.socialattica.gr στην οποία 

καταγράφεται η ημερήσια δραστηριότητα 

Υποβάλλεται στην ΔΑ 

με τα αντίστοιχα Δελτία 

Δήλωσης Δαπανών 

μέσω του ΟΠΣ. 

 

http://www.socialattica.gr/


 

 

 

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

& ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΈΛΕΓΧΟΣ 

7. 
Μηνιαία Δελτία  Δήλωσης 

Δαπανών 

Περιλαμβάνουν: 

i. Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων 

ii. Παρουσιολόγιο 

iii. Μηνιαία Έκθεση Δικτύωσης και 

Δημοσιότητας 

Υποβάλλονται στη ΔΑ 

με τα αντίστοιχα μέσω 

του ΟΠΣ. Έχουν 

υποβληθεί έως 

Σεπτέμβρη 2022 

8. Δείκτες Επίτευξης Πράξης 
Έτους 2021: Υποβλήθηκε με ετήσια 

αναφορά από  socialattica 

Υποβλήθηκαν στη ΔΑ 

με τα αντίστοιχα μέσω 

του ΟΠΣ. 

9. 

Φάκελος Πράξης με    Επίσημα 

Έγγραφα για την Υλοποίηση 

Πράξης 

i. Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

ii. ΑΥΙΜ 

iii. Πρακτικά ΔΣ 

iv. Τεχνικό Δελτίο Υποέργου 

v. Αιτήματα Χρηματοδότητησης 

vi. Εντάλματα Πληρωμής 

Τηρείται 

12. Φάκελος Δημοσιότητας 

i. Αφίσα, 

ii. Πρόσκληση και αναρτήσεις 

iii. Φωτογραφικό Υλικό από συμμετοχή σε 

Εκδηλώσεις Εκπαιδευτικών, Αθλητικών και 

Πολιτιστικών Ημερίδων 

Υποβάλλονται στην ΔΑ 

με τα αντίστοιχα Δελτία 

Δήλωσης Δαπανών 

μέσω του ΟΠΣ. 

Επιτόπια Επαλήθευση 

ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής 

 

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Σε διοικητικό επίπεδο και στο χρονικό σημείο αναφοράς – Σεπτέμβριος του 

2022 – έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες 

ενημέρωσης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής Δ.Α. για την έναρξη αλλά και 

για την υλοποίηση του προγράμματος. Ειδικότερα, έχουν αποσταλεί στη Δ.Α. 

έγγραφα σχετικά με τον τελικό κατάλογο ωφελουμένων, τη βεβαίωση έναρξης 

του έργου, την επιστολογραφία, την ανάρτηση της πρόσκλησης κ.ά. 

 

Έχουν υποβληθεί όλα τα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών μαζί με τα 

απαιτούμενα έγγραφα (Εκθέσεις Δημοσιότητας και Αναφορές Πεπραγμένων 

ανά μήνα - socialattica, Συγκεντρωτικό Μηνιαίο Δελτίο Ωφελουμένων με 

υπογραφές και Δελτίο Δήλωσης Δαπανών ΟΠΣ). 

 

Επίσης αναρτήθηκε στο ΟΠΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ για το έτος 2021. 

Τα αιτήματα χρηματοδότησης και οι σχετικές διαδικασίες έχουν προχωρήσει 

κανονικά. 

Τέλος, κατά τη διαδικασία λήψης των αδειών λειτουργίας των ΣΥΔ τον 

Σεπτέμβριο του 2021 που αφορούσε την καταλληλότητα των Στεγών και των 



 

 

προβλεπόμενων χώρων, κατά την έναρξη του έργου - ένταξη των 

ωφελούμενων στις στέγες τον Μάρτιο του 2021 καθώς και τον Ιούνιο του 2022 

πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση - έλεγχος των ΣΥΔ από στελέχη της 

κοινωνικής υπηρεσίας Β. Τομέα Αττικής.  

 

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η έναρξη του έργου έγινε τον Μάρτιο του 2021 και 

έχει συνολική διάρκεια 36 μήνες. Το έργο υλοποιείται κανονικά χωρίς 

καθυστέρηση, ενώ προβλέπεται η ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωσή του εντός 

του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί. 

 

9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Για τη βελτιστοποίηση του προγράμματος προτείνεται 

i) H αξιοποίηση αδρανών χώρων του Δημοσίου, του ΕΦΚΑ ή 

Ταμείων και Δήμων και η απόδοση τους με παραχώρηση σε φορείς που 

επιθυμούν υλοποίηση λειτουργίας ΣΥΔ, θα ενίσχυε τη λειτουργία τους ως 

προς την παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, αντί της πληρωμής 

υψηλών λειτουργικών εξόδων λόγω υψηλά μηνιαίων ενοίκια.  Ενώ θα 

διευκόλυνε την ανεύρεσης χώρου στην κοινότητα, λόγω άρνησης πολλών 

ιδιόκτητων να επιτρέψουν τη λειτουργία ΣΥΔ σε χώρους τους, αλλά και των 

υπόλοιπων ενοίκων σε Πολυκατοικίες. 

ii) Η φιλοσοφία του θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και 

λειτουργία των ΣΥΔ είναι η αποϊδρυματοποίηση με ταυτόχρονη ένταξη των 

ΑμεΑ στη κοινότητα, με συνθήκες ισότιμες με τους λοιπούς πολίτες, 

προωθώντας πρακτικά το μήνυμα ότι τα άτομα με αναπηρία είναι 

αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και να απολαμβάνουν 

τα ίδια προνόμια (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, στην ψυχαγωγία) με 

όλους. Η διοργάνωση ανά τακτά διαστήματα κεντρικά σχεδιασμένων 

εκστρατειών για την ενημέρωση του ευρύ κοινού για το θεσμό και το δικαίωμα 

των ατόμων με αναπηρία να ζουν ενταγμένοι στην κοινότητα ως ισότιμοι 

πολίτες, θα συνέβαλε στην μείωση των προκαταλήψεων, που και ο Σύλλογος 

μας βρέθηκε αντιμέτωπος, κατά την προσπάθεια εύρεσης χώρου.  

iii) Η ανάπτυξη ενός νέου θεσμικό και χρηματοδοτικού πλαίσιο που 

θα δίνει τη δυνατότητα παροχής αυξημένου νοσηλείου σε ενοίκους Στεγών με 

πολλαπλές ανάγκες υποστήριξης κρίνεται αναγκαία καθώς οι υπάρχουσες 



 

 

προβλέψεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τα πραγματικά κόστη διαβίωσης 

και υποστήριξης των ατόμων αυτών. Ειδικότερα τα αυτιστικά άτομα που ζουν 

σήμερα σε Στέγες  χρήζουν αυξημένη και επαρκή υποστήριξη από έμπειρο 

προσωπικό.  

iv) Η πρόβλεψη καταβολής ποσού βάσει τιμολογίων για την 

διαμόρφωση του χώρου, θα λειτουργούσε ενισχυτικά προκειμένου να 

αυξηθούν οι φορείς που υλοποιούν ΣΥΔ και αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και της Περιφέρειας 

Αττικής. 

v) Η συνδρομή της Περιφέρεια ως προς την κάλυψη των αναγκών 

των δομών (ΣΥΔ) σε ιατροφαρμακευτικά προϊόντα για την προστασία κατά 

του Κορωναιού με στόχο την προστασία των ωφελούμενων και του 

προσωπικού, θα ελάφραινε οικονομικά σε σημαντικό βαθμό τις δομές, κατά 

την περίοδο της πανδημίας.  

vi) Η παροχή δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων (πχ πρώτων 

βοηθειών) σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, που θα απευθύνονταν 

στο προσωπικό υποστήριξης των ωφελούμενων, θα ενίσχυε το έργο των 

δομών. 

vii) Λαμβάνοντας υπόψη πως τα εκπαιδευτικά πλαίσια των 

ωφελούμενων λειτουργούν μόνο καθημερινά, τα Σαββατοκύριακα το 

πρόγραμμα θα πρέπει να τροποποιείται και το περισσότερο βάρος να δίνεται 

στην ποιοτική ψυχαγωγία των ωφελουμένων, με εξόδους σε χώρους 

αναψυχής και εστίασης και συμμετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές 

εκδηλώσεις, που τυχόν θα πραγματοποιούνται στην πόλη/περιοχή. Με σκοπό 

αυτό κρίνεται θεμιτή η ανάπτυξη ενός δικτύου εθελοντών που θα συμμετέχουν 

ως συνοδοί των ωφελούμενων, καθώς και η σταθερή συνεργασία με τις 

υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων ή των Περιφερειών για καλύτερη ενημέρωση 

και πραγματοποίηση εκδηλώσεων. 

 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε με την συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων 

μερών υλοποίησης που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

Γεώργιος Τσιράκης   Πρόεδρος ΔΣ 


