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Μελέτη για την προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: 

ΤΜΗΜΑ Β ( ΔΡΑΣΗ 9.3.1): 

«Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης 
της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου 

Πετρούπολης, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας» 

(ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ MIS/ΟΠΣ 5063612) 

Πετρούπολη,  02 Μαρτίου 2021 

Αριθ. Μελέτης  1 

«ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις «πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης 
της Άνοιας πολλαπλή στήριξη της οικογένειας» με τη μορφή Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια 
και την οικογένεια των ωφελούμενων και παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπείας σε ηλικιωμένους ή σε 

άτομα με χρόνιες παθήσεις στο Δήμο Πετρούπολης» 

«ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 Βιωματική ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία με την αξιοποίηση των 
εκφραστικών-εικαστικών μέσων με στόχο την κοινωνική μάθηση και ψυχική ανθεκτικότητα» 
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1. Περιβάλλον του έργου  

1.1  Φορέας Υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή  

Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Πετρούπολης. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πετρούπολης όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2636/Β/03.10.2014), η 

Διεύθυνση Παιδείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης είναι αρμόδια για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και 

για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των 

καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα το Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής και Πρόνοιας της ανωτέρω Διεύθυνσης ενδεικτικά έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

• Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικής 

πολιτικής, που αφορά την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των 

ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε συνεργασία 

με την κεντρική διοίκηση. 

• Μεριμνά για την οργάνωση και άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου σε συνεργασία με τις 

υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας και του Κράτους 

• Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης 

• Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών 

προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λ.π.)  

• Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών  

Στην ανωτέρω Διεύθυνση λειτουργούν οι παρακάτω κοινωνικές δομές, υπηρεσίες και προγράμματα σε 

σχέση με τις ευάλωτες ομάδες του Δήμου: 

• Κέντρα Κοινότητας 

• Κοινωνικό Φαρμακείο 

• Κοινωνικό Παντοπωλείο 

• Βοήθεια στο Σπίτι 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προτεραιότητες του Δήμου 

Πετρούπολης μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό χώρο του Φορέα www.petroupoli.gov.gr. 

Σχετικές αποφάσεις με την παρούσα Πρόσκληση ΑΣΔΑ, ΟΧΕ/ΒΑΑ. 

1) Την αρ. Πρωτ. 878/26-02-2020 Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων “ΑΣΔΑ_19”, Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 9iii και Άξονα Προτεραιότητας 9, στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας για υποβολή 

προτάσεων “ Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιµετώπισης των Διακρίσεων, 

Βελτίωσης της Ποιότητας Ζ ής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Οµάδων στη Δυτική 

Αθήνα(Διαδηµοτικό Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝ1"ΙΖΩ" και "ΕΝΤΑΣΣΩ")» 

2) Την υπ’ αριθ. 91/20.04.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πετρούπολης 

(ΑΔΑ:7ΧΓ0ΩΞΣ-0ΨΙ) εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Πετρούπολης στην πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ 

050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της ορθής επανάληψης αυτής με τίτλο«Υποβολή προτάσεων 

για Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 στο Ε.Π. Αττικής 

2014-2020. 

3) Την υπ’ αριθ. 71/26.03.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πετρούπολης 

(ΑΔΑ:689ΦΩΞΣ-9ΛΑ) εγκρίθηκε η υποβολή Ειδικού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο διαβούλευσης για την 

στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας 

(ΑΣΔΑ) με τίτλο: Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της 
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ΟΧΕ/ΒΑΑ η οποία χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ., στο οποίο Σχέδιο Δράσης 

περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και το έργο με τίτλο « Δράσεις ενδυνάμωσης με την αξιοποίηση των 

εκφραστικών – εικαστικών μέσων με στόχο την κοινωνική μάθηση και ψυχική ανθεκτικότητα στο 

πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii. 

4) Την αρ. Πρωτ. 23782/21-11-2017, υποβολή προτάσεων του Δήμου Πετρούπολης προς τον ΑΣΔΑ, στο 

πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.)” 

5) Την αρ. Πρωτ. 18835/27-09-2017 υποβολή προτάσεων του Δήμου Πετρούπολης προς τον ΑΣΔΑ, στο 

πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.)” 

6)Την αρ. Πρωτ. 17344/08-09-2017 υποβολή προτάσεων του Δήμου Πετρούπολης προς τον ΑΣΔΑ, στα 

πλαίσια της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.)” 

7)Με την υπ’ αριθμ. 378/7.02.2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:Ω3ΘΙ7Λ7-ΜΧ1) (ΦΕΚ 

775/Β’/7.03.2018), ο ΑΣΔΑ έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αττική 2014 -2020» της Περιφέρειας Αττικής. 

Στο πλαίσιο των αναγκών του Έργου, θα εμπλακούν τα παρακάτω Τμήματα : 

Tο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας 

Το Κέντρο Κοινότητας 

To ΚΑΠΗ 

 

1.2 Φορέας Χρηματοδότησης 

Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις 

ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020». 

Η παρούσα δράση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ε.Κ.Τ. 

1.3 Φορέας Λειτουργίας του Έργου 

Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι ο Δήμος Πετρούπολης. 

1.4 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου) 

Ο Δήμος Πετρούπολης βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας Πρωτευούσης, η οποία 

περιλαμβάνει το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας και οριοθετείται από τα βουνά της Πάρνηθας, 

του Υμηττού, της Πεντέλης και του Αιγάλεω - Ποικίλου (Λεκανοπέδιο της Αθήνας). Η Πετρούπολη είναι 

κτισμένη στις παρυφές του Ποικίλου. Βόρεια – βορειοδυτικά έχει όρια με το Δήμο Φυλής, ανατολικά με 

το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, ανατολικά-νοτιοανατολικά με το Δήμο Ιλίου, νότια με τους 

Δήμους Περιστερίου και Χαϊδαρίου και δυτικά με το Δήμο Ασπροπύργου. Με τους Δήμους Φυλής και 

Ασπροπύργου τα όρια είναι επί του Ποικίλου. Ο πληθυσμός της υπολογίστηκε σε 58.979 άτομα και η 

έκτασή της σε 6.597 τ.χμ., με πυκνότητα της τάξεως των 8.940 κατοίκων ανά τ.χμ.  

Πρόκειται για μία περιοχή που αντιμετωπίζει έντονα οικονομικά προβλήματα,, καθώς και αυξημένες 

ανάγκες ψυχοκοινωνικής φροντίδας των ευπαθών ομάδων, όπως και οι λοιποί Δήμοι της Δυτικής 

Αθήνας, σύμφωνα με έρευνα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Αττικής. 

Έργο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η πρόληψη και 

υγειονομική φροντίδα, η κατ’ οίκον βοήθεια και προστασία των ηλικιωμένων, η εν γένει υποστήριξη 

των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα 

κοινωνικά αγαθά και τον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού. 
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Ειδικότερα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης πραγματοποιεί, μεταξύ άλλων, 

τις παρακάτω δράσεις : 

 Υποδοχή 8348 ωφελουμένων από το Κέντρο Κοινότητας για τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

• ΚΕΑ, 

• Επίδομα Στέγασης, 

• Προνοιακό Επίδομα,  

• Υποδοχή- Ενημέρωση- Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη ατόμων ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, 

Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ένταξης: 

• (Αιτήσεις για: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, 

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση, Επανασύνδεση ΔΕΗ, Δωρεάν Φαρμακευτική Περίθαλψη, Μείωση 

ή Απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη, 

• Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης και πάρκινγκ για άτομα με ειδικές ανάγκες,   

• Συνεργασία της Διεύθυνσης με το Δήμο για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 

• Διασύνδεση και Παραπομπή σε Δημόσιες Υπηρεσίες. 

• Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020 του Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας Απόρων (FEAD/TEBA) σε δικαιούχους του ΚΕΑ,  

• Δράσεις Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, 

( ΕΔΔΥΠΠΥ του οποίου είναι ενεργό μέλος . 

• Συμβουλευτικό Κέντρο: παροχή συμβουλευτικής και κοινωνικής εργασίας σε άτομα και 

οικογένειες με κοινωνικά προβλήματα, παροχή πληροφόρησης για κοινωνικές παροχές, 

διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για την ένταξη των ωφελουμένων σε υπηρεσίες κατ’ οίκον, 

διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών στο πλαίσιο εισαγγελικής εντολής,  

• Ψυχολογική υποστήριξη: παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε κάθε δημότη/κάτοικο, που 

αντιμετωπίζει, συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας, 

κρίση μέσα στην οικογένεια, τραυματικά γεγονότα. 

• Σχολές Γονέων: σε συνεργασία με τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς , ομάδες γονέων 

παιδιών ηλικίας έως τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με θεματικές ενότητες 

αναφορικά με την επιθετικότητα, τις σχέσεις με τους συνομηλίκους και τα αδέλφια, τη 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού, γονέα και παιδιού, τα όρια στη συμπεριφορά των παιδιών, 

την προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο κ.ά 

 

Σχετικά με τα ΑΜΕΑ 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM(2010) 636/ 15.11.2010 για την 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ένας στους έξι πολίτες 

έχει κάποια αναπηρία1 που μπορεί να είναι από ήπια έως πολύ σοβαρή, με αποτέλεσμα 80 εκατομμύρια 

άτομα να μη μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική και κοινωνική ζωή εξ αιτίας 

περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών εμποδίων. Για τα άτομα με αναπηρία το ποσοστό φτώχειας είναι 

70% υψηλότερο από το μέσο όρο2, εν μέρει λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στην απασχόληση.  

 

1 Ενότητα ad hoc της έρευνας εργατικού δυναμικού για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία (LFS AHM), 2002. 
2 Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC), 2004. 
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Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν λάβει ισχυρή εντολή να βελτιώσουν την κοινωνική και οικονομική 

κατάσταση των ατόμων με αναπηρία.  

• Το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ο Χάρτης) ορίζει ότι η «ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται». Το άρθρο 26 ορίζει 

ότι «η ΕΕ αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να επωφελούνται 

μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη 

συμμετοχή στον κοινωνικό βίο.» Επιπλέον, το άρθρο 21 απαγορεύει κάθε είδους διάκριση λόγω 

αναπηρίας. 

• Σύμφωνα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) η Ένωση οφείλει, κατά τον 

καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της, να καταπολεμά κάθε διάκριση λόγω 

αναπηρίας (άρθρο 10) και έχει την εξουσία να θεσπίζει νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση 

αυτών των διακρίσεων (άρθρο 19).  

• Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (στο εξής η Σύμβαση), 

που αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οποία 

έχουν προσυπογράψει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της , ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Σύμβαση καλεί τα 

συμβαλλόμενα κράτη να προοασπίζουν και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες των ατόμων με αναπηρία. 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, μεταξύ των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβάνονται άτομα με 

μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε συνδυασμό με 

διάφορα εμπόδια μπορούν να δυσχεράνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην 

κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.  

Γενικός στόχος της ανωτέρω στρατηγικής είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε τα άτομα με 

αναπηρία να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως των δικαιωμάτων τους και να αντλούν όσο το δυνατό 

περισσότερα οφέλη από τη συμμετοχή τους στην κοινωνία και στην ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως μέσω 

της ενιαίας αγοράς. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει τους κάτωθι οκτώ βασικούς τομείς δράσης:  

• προσβασιμότητα,  

• συμμετοχή,  

• ισότητα,  

• απασχόληση,  

• εκπαίδευση και κατάρτιση,  

• κοινωνική προστασία,  

• υγεία  

• εξωτερική δράση 

Η επίτευξη της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί: 

- με τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων που τους επιτρέπουν να επωφελούνται πλήρως 

από την ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ· 

- με την εξάλειψη των διοικητικών και συμπεριφορικών εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και 

ισότιμη συμμετοχή τους· 

- με την παροχή υπηρεσιών ποιότητας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσβασης σε εξατομικευμένη βοήθεια. 
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- με την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω αναπηρίας 

- με την δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε περισσότερα άτομα με αναπηρία να 

κερδίζουν τα προς το ζην στην ανοικτή αγορά εργασίας 

- με την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρία 

Στο Δήμο Πετρούπολης σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Πολιτικής, υπάρχουν 104 άτομα με ειδικές ανάγκες, από τα οποία μπορεί να υπάρξει 

ένα ικανοποιητικό ποσοστό ωφελούμενων από την παρούσα πράξη. 

1.5 Άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου 

Στο πλαίσιο του Έργου, θα επιδιωχθούν, μέσω του Δήμου Πετρούπολης, συνεργασίες και συνέργιες 

με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς του Δήμου, καθώς και αξιοποίηση της επιστημονικής 

κοινότητας σε θέματα Alzheimer, δημόσιας υγείας κ.λπ. 

Με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, η Δράση θα αξιοποιεί σχετικές μεθοδολογίες και εργαλεία τόσο 

από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). 

Η Δ/νση Παιδείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου έχει εδραιώσει συνεργασίες με τους 

ακόλουθους φορείς : 

• Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων «ΦΑΕΘΩΝ», για την παροχή συμβουλευτικής 

και ψυχολογικής υποστήριξης τόσο ατομικά όσο και σε όλους τους εμπλεκόμενους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία φορείς (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές). 

• Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία, πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του 

τραχήλου της μήτρας για γυναίκες ηλικίας 25 –65 ετών με τη δοκιμασία του test PAP, κάθε 

τρία χρόνια και μαστογραφία. 

• Μονάδα Υγείας Πετρούπολης-ΠΕΔΥ εξέταση P.A.P. σε ανασφάλιστες γυναίκες. 

•  Μέλος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων, με στόχο τη συνένωση των 

δυνάμεων των Δήμων στον τομέα της πρόληψης της υγείας, την ανάπτυξη συνεργασιών με 

δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα πρόληψης, τη συνεργασία με 

επιστημονικούς φορείς Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, 

τη διεκδίκηση πόρων, κρατικών και Ευρωπαϊκών, την πραγματοποίηση ετήσιων συνεδρίων και 

τοπικών εκδηλώσεων για την ανάπτυξη θεμάτων πρόληψης της υγείας που αφορούν στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 

Ο Δικαιούχος θα διασφαλίσει τη συμμετοχή του στο πλαίσιο της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2 του ΑΣΔΑ 
και στα θεματικά «Διαδημοτικά Δίκτυα», με στόχο την ομογενοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
την ανάπτυξη κοινών μεθόδων και εργαλείων, τη βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών πεδίου των 
Κοινωνικών Δομών, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 
κοινωνικής ένταξης στη Δυτική Αθήνα. 
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2. Αντικείμενο του έργου  

2.1 Μεθοδολογία και Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου 

Το Έργο υλοποιείται μεθοδολογικά με κωδικοποίηση (menu) των υπηρεσιών της Πρόσκλησης, των 

επιστημονικών και των λοιπών ειδικοτήτων της Ομάδας Έργου και ενιαία κοστολόγηση, που 

απορρέει από τις σχετικές συναντήσεις της Θεματικής Ομάδας Εργασίας (Θ.Ο.Ε.) των Κοινωνικών 

Δράσεων όλων των Δήμων-Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας. 

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και Δράσεων για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και Κοινωνικής 

Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής 

Αθήνας». 

Το Έργο υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης 

(β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 

Α’ 147/8-8-2016), όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και εφαρμόζεται. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει μέσω ανοιχτής Προκήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 

Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με βάση το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 

147/8-8-2016), όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και εφαρμόζεται. 

 

Μητρώο Δεσμεύσεων – CPV: 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για 

τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος Έργου 

ταξινομούνται με τους ακόλουθους κωδικούς CPV: 

 

Α.Α. Είδος CPV 

1. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 79415200-8 

2. Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες Σχέσεις 79416100-4 

3. Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες 85300000-2 

4. Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 92331210-5 

 

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου και Στόχοι του Έργου 

Το Έργο αφορά σε «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των 

Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων 

Ομάδων του Δήμου Πετρούπολης, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας». 

Στο πλαίσιο του ως άνω έργου θα υλοποιηθούν 2 Υποενότητες 

Υποενότητα 1: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις «πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της 

Άνοιας πολλαπλή στήριξη της οικογένειας» με τη μορφή Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια και 

την οικογένεια των ωφελουμένων και παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπείας σε ηλικιωμένους ή σε 

άτομα με χρόνιες παθήσεις στο Δήμο Πετρούπολης  
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Η Υποενότητα 1 αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις «πρόληψης και έγκαιρης 

διάγνωσης της Άνοιας και πολλαπλή στήριξη της οικογένειας» με τη μορφή Συμβουλευτικού Σταθμού 

για την άνοια και την οικογένεια των ωφελουμένων , στο Δήμο Πετρούπολης στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ 

της Δυτικής Αθήνας, με την εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων στους ακόλουθους «Κοινωνικούς 

Τομείς» (ΚΤ): 

ΚΤ-2: Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων 

ΚΤ-3: Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους. 

 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση 25 της Δράσης 9.3. ΑΣΔΑ.1 του ΕΦΔ ΑΣΔΑ, στους παραπάνω Κοινωνικούς 

Τομείς (Κ.Τ.) αντιστοιχούν επιμέρους υπηρεσίες, οι οποίες φαίνονται στη στήλη 2 του Πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 1). 

 

Οι υπηρεσίες που επιλέγονται στο πλαίσιο του παρόντος Υποενότητας, με βάση τις ανάγκες και την 

στόχευση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, καθώς και το διαθέσιμο προϋπολογισμό, 

φαίνονται στη στήλη 3 του Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1). 

Στους προαναφερθέντες Κοινωνικούς Τομείς προστίθεται και ο Κ.Τ.0 στο πλαίσιο του οποίου 

προβλέπεται η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών «Επιστημονικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των 

Δράσεων».  

Ειδικότερα, προβλέπονται οριζόντιες υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία: 

- επιστημονικός συντονισμός του Έργου 

- Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, ενημερωτικές δράσεις στην 

Κοινότητα 

Στο πλαίσιο του ΚΤ-4 θα παρέχονται επίσης οριζόντιες υπηρεσίες ενημέρωσης της κοινότητας για την 

άνοια και τις παθήσεις της τρίτης ηλικίας. 

Επίσης στους προαναφερθέντες Κοινωνικούς Τομείς προστίθεται και οι ΚΤ-0 και ΚΤ-5 στο πλαίσιο των 

οποίων προβλέπεται η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και επιστημονικού 

συντονισμού. 

 

Καινοτομία της Δράσης 

 

Η άνοια ("ἀ" στερητικό + "νοῦς") είναι μια σοβαρή απώλεια της γενικής νοητικής ικανότητας (απώλεια 

μνήμης) σε ένα άτομο που προηγουμένως δεν ήταν εξασθενημένο, πέρα από ό, τι θα προκαλούσε η 

φυσιολογική γήρανση.  

Μελέτες έχουν δείξει ότι η άνοια πλήττει κατά κύριο λόγο άτομα άνω των 65 ετών. Η συχνότητα 

εμφάνισής της διπλασιάζεται όσο περνούν τα χρόνια, και δεδομένης της αύξησης του προσδόκιμου 

ζωής, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό στα 90 χρόνια να πάσχει από άνοια.  

Επίσης περίπου 5% των ατόμων με διάγνωση άνοιας, είναι ηλικίας 40 έως 65 ετών, ενώ αρκετά από 

αυτά τα άτομα είναι γονείς ανήλικων τέκνων. Η άνοια πρώιμης έναρξης, όπως είναι ο όρος που 

χρησιμοποιείται για αυτές τις περιπτώσεις, έχει σημαντικές κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις για τις 

οικογένειες των πασχόντων αφού όταν εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα, τα άτομα βρίσκονται 

ακόμη σε παραγωγική ηλικία, με οικογένεια, ανήλικα παιδιά και σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Νόηση
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Γήρανση&action=edit&redlink=1
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Για το λόγο αυτό η συμπλήρωση της δράσης πρόληψης της άνοιας με υπηρεσίες στήριξης της 

οικογένειας των ατόμων που πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο ή και από άλλες νόσους της τρίτης 

ηλικίας,κρίνεται απολύτως αναγκαία, έτσι ώστε να καταστεί εφικτό το βέλτιστο αποτέλεσμα της όλης 

προσπάθειας και να αποκτήσει αυτή μια γενικότερη πλαισίωση της ομάδας στόχου. 

Τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως χρησιμοποιούνται μη φαρμακευτικές θεραπείες, οι οποίες 

απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους ασθενείς που βρίσκονται στο αρχικό ή μέσο στάδιο της νόσου 

και εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή.  

Κοινός στόχος των μη φαρμακευτικών θεραπειών είναι η κινητοποίηση του ασθενούς, η ενίσχυση της 

αυτονομίας και της καθημερινής λειτουργικότητάς του και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του 

ίδιου όσο και της οικογένειάς του. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες του ασθενούς, 

προτείνεται η συμμετοχή του σε προγράμματα: 

 

• Νοητικής ενδυνάμωσης 

• Λογοθεραπείας 

• Εργοθεραπείας 

• Θεραπείας τέχνης 

Το πρόγραμμα στο Συμβουλευτικό Κέντρο περιλαμβάνει:  

• Ιατρείο μνήμης  

• Θεραπείες ενδυνάμωσης νοητικών λειτουργιών (μνήμης, προσοχής, λόγου κτλ.)  

• Ατομική και ομαδική δημιουργική απασχόληση  

• Προγράμματα Γυμναστικής  

• Άλλες ειδικές θεραπείες (θεραπείες τέχνης, θεραπεία δια αναμνήσεων, λογοθεραπεία, 

εργοθεραπεία κ.ά.)  

Οι στόχοι της Δράσης είναι οι ακόλουθοι: 

• Πρόληψη της άνοιας και άλλων παθήσεων τρίτης ηλικίας, ενίσχυση των προστατευτικών 

παραγόντων απέναντι σε αυτές 

• Έγκαιρη διάγνωση της άνοιας και άλλων παθήσεων τρίτης ηλικίας, και παραπομπή σε πιο 

εξειδικευμένη φροντίδα και παρακολούθησης. 

• Κατάλληλη ενημέρωση της κοινότητας για την άνοια και άλλες παθήσεις της τρίτης ηλικίας. 

 

Βασικός σκοπός είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων - (δυνητικών) ωφελούμενων του έργου και η 

πληρέστερη πληροφόρησή τους για την κινητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή τους. 

Συμπληρωματική επιδίωξη είναι η παρουσίαση και προβολή του έργου, των στόχων του και των 

δράσεων του, καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων του και η δημιουργία θετικού κλίματος και 

δικτύου πολλαπλασιαστών ενημέρωσης 

  Οι βασικές αρχές επικοινωνίας και δημοσιότητας στις οποίες δίνεται έμφαση είναι η ευαισθητοποίηση 

των ωφελούμενων για συμμετοχή τους σε δράσεις, και ο ουσιαστικός συντονισμός των δράσεων των 
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Δικαιούχων ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και διάχυση της 

πληροφορίας. 

Η  Επικοινωνιακή Στρατηγική  του Προγράμματος για την επίτευξη  τόσο των γενικών όσο και των 
ειδικών στόχων,  κινείται  σε επτά παράλληλους άξονες: 
  
1. Έμφαση στο όφελος για τον πολίτη από τα έργα του Προγράμματος. 
2. Συμπερίληψη στο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας της διάστασης της αναπηρίας (παροχή 
προσβάσιμης ενημέρωσης/πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία).  
3. Μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος μέσα από τη συνέργεια, την  εμπλοκή φορέων 
και τη λειτουργία δικτύων σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό επίπεδο. 
4. Προβολή καλών πρακτικών και συγκεκριμένων παραδειγμάτων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.  
5. Ενοποίηση της επικοινωνίας όσον αφορά στα μηνύματα, την εικόνα και το ύφος.  
6. Ανάδειξη της διάστασης της εξέλιξης του Προγράμματος στο χρόνο. 
7. Ύφος επικοινωνίας επεξηγηματικό με περιεχόμενο αντιληπτό από το μέσο πολίτη και τα επιμέρους 
κοινά στόχους. 

Για την υλοποίηση της δράσης, η ομάδα του αναδόχου, θα σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα συνεκτικό 

πλάνο δημοσιότητας που θα αφορά  

-έκδοση & διανομή έντυπου υλικού ενημέρωσης και πληροφόρησης,  

-αναρτήσεις και δελτία τύπου,  

- διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων ((ομιλία-παρουσίαση, workshop, βίντεο, έντυπο υλικό , αφίσα, 

τρίπτυχα έντυπα, λευκώματα, προσκλήσεις και προγράμματα για την κάθε εκδήλωση και ημερίδα, 

ενημερωτικά δελτία για και ΜΜΕ, κτλ).,   

- δημιουργία microsite,  

-έντυπη διαφήμιση,  

-προβολή και δημοσιότητα σε social media  

. Ειδικότερα, προβλέπεται να διεξαχθούν 5 εκδηλώσεις-ημερίδες στις οποίες θα συμμετέχουν περίπου 

συνολικά 100 άτομα. 

 

Τρόποι υλοποίησης της δράσης 

 
Αποτελεί υποχρέωση του Δήμου Πετρούπολης να ενημερώνει τους δημότες και τους κατοίκους για τις 
κοινωνικές παροχές, συστηματικά και έγκαιρα. Στόχος των προγραμμάτων, είναι να χρησιμοποιηθούν 
όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν γνώση για τις 
δυνατότητες βελτίωσης της καθημερινής τους ζωής, μέσω των δημόσιων παρεμβάσεων του Δήμου. 
 Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν: 

o Παραγωγή επικοινωνιακού υλικού για την ενημέρωση των πολιτών, όπως το φυλλάδιο δομών 

και το υλικό που υποστηρίζει τις δημόσιες εκδηλώσεις και καμπάνιες της Διεύθυνσης Παιδείας 

Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής.  

1. Διακίνηση του υλικού μέσω του Τύπου και του Διαδικτύου.  

2. Δημοσιοποίηση του χώρου των δομών ως κεντρικού σημείου πληροφόρησης και ενημέρωσης των 

πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, η πληροφόρηση για τις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες και το 

σχετικό υλικό (φυλλάδια, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, επιδαπέδια stands-banner  κλπ) θα 

προωθούνται μέσω: 
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-Δημοτικών δομών: Κέντρο Κοινότητας, ΚΑΠΗ, Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 

Πετρούπολης, Παιδικοί Σταθμοί, Πολιτιστικό Κέντρο, Πνευματικό Κέντρο, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΕΠ, 

Κεντρική Κτήριο του Δήμου, Δημοτολόγιο, κλπ. 

-Σχολείων και Σχολικών Επιτροπών. 

-Φορέων και συλλόγων. 

-Διανομής σε δημόσιους χώρους από εθελοντές (λαϊκές αγορές, street work κλπ). 

-Προσωπικών επιστολών του Δημάρχου και ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε δημότες. 

-Του ιστοτόπου του δήμου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Διεύθυνσης,) κλπ. 

-Των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως ραδιόφωνα , τηλεοπτικοί σταθμοί, ένθετα σε εφημερίδες 

κ.α. 

 

• Υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών ατόμων με άνοια, και άλλων παθήσεων τρίτης 

ηλικίας,μέσα από την παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης και μέσα από τη 

συνεχή παρακολούθηση από τους επιστήμονες του έργου. 

Κύρια λειτουργία του παρόντος πεδίου είναι η υποστήριξη των μελών της οικογένειας των 

δυνητικά ωφελούμενων μέσα από μια διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης του προφίλ του 

ωφελούμενου των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, καθώς και του εαυτού τους, με σκοπό τη 

ψυχολογική ενδυνάμωση των φροντιστών ατόμων με άνοια και άλλων παθήσεων τρίτης ηλικίας,, 

καθώς και τη διευκόλυνση και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και συμβίωσης της 

οικογένειας. 

Θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών διάγνωσης αναγκών, ενδυνάμωσης, 

προσομοίωσης συνθηκών διαβίωσης με άτομα με άνοια και άλλων παθήσεων τρίτης ηλικίας,, 

προετοιμασίας συμπεριφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας συζήτησης αλλά και με  ομαδικές συνεδρίες. 

 

2-1: Κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη δυσλειτουργικών οικογενειών 

2-2: Στήριξη οικογενειών με παραβατικούς ανηλίκους για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, πρόληψη 

της νεανικής παραβατικότητας και αντιμετώπισης του κοινωνικού στίγματος 

Ομάδα στόχος της παρούσα δράσης είναι οι οικογένειες των ατόμων με άνοια, και οικογένειες 

ωφελούμενων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. 

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη δυσλειτουργικών οικογενειών και στη στήριξη οικογενειών με 

παραβατικούς ανηλίκους για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, πρόληψη της νεανικής 

παραβατικότητας και αντιμετώπισης του κοινωνικού στίγματος. 

Παρέχει τη δυνατότητα για αποτελεσματική αντιμετώπιση και αλλαγές σύμφωνα με μια προσέγγιση 

βασισμένη στις δυνατότητες των ατόμων και του περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις που υιοθετούνται 

στοχεύουν στην ενδυνάμωση των γονέων ώστε εκείνοι να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες για την 

αντιμετώπιση των σχετικών δυσκολιών και για τη διευκόλυνση της αλλαγής σε επίπεδο οικογένειας, 

συνομηλίκων, σχολείου και γειτονιάς. Επίσης στόχος είναι η βελτίωση της ψυχοκοινωνικής 

λειτουργικότητας των νέων λαμβάνοντας υπόψην τους γνωστούς αιτιολογικούς παράγοντες της 

παραβατικότητας τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ολιστικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει ολοκληρωμένες Δράσεις Εξατομικευμένης Προσέγγισης ως προς¨ 

- ενίσχυση της προσωπικότητας και, δι’ αυτής, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής 

ένταξης του παιδιού/έφηβου, συνδυαστικά με τη διάγνωση των αναγκών συμβουλευτικής (επίλυση 

ψυχολογικών προβλημάτων και προσαρμογής που συνδέονται με φοίτηση σε σχολή επαγγελματικής 
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εκπαίδευσης ή κατάρτισης, την αγορά εργασίας, την ομαδικότητα, τους στόχους, τη διαχείριση χρόνου, 

το επάγγελμα κ.λπ.).  

- στρατηγική οικογενειακή θεραπεία, συμπεριφορική εκπαίδευση γονέων και γνωσιακές και 

συμπεριφορικές προσεγγίσεις (π.χ. λογικοθυμική και γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία). 2. 

Λειτουργική Οικογενειακή Θεραπεία: η Λειτουργική Οικογενειακή θεραπευτική προσέγγιση έχει 

αξιοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο για την πρόληψη και τη θεραπεία λιγότερο σοβαρών 

συμπεριφορών παραβατικότητας και βίαιης συμπεριφοράς. Η Λειτουργική Οικογενειακή Θεραπεία 

περιλαμβάνει τρεις φάσεις παρέμβασης, α) τη φάση δέσμευσης και αρχικής κινητοποίησης, β) τη φάση 

αλλαγής και γ) τη φάση γενίκευσης των αποτελεσμάτων.  

- ενημέρωση της κοινότητας με ημερίδες, έντυπο υλικό, ώστε να υπάρχει πρόληψη της νεανικής 

παραβατικότητας και αντιμετώπισης του κοινωνικού στίγματος. 

Θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών διάγνωσης αναγκών, ενδυνάμωσης, 

προσομοίωσης συνθηκών διαβίωσης με άτομα με παραβατική συμπεριφορά, προετοιμασίας 

συμπεριφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας συζήτησης αλλά και με ομαδικές συνεδρίες. 

Η πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων των ηλικιωμένων θα παρέχεται στο 

πλαίσιο του ΚΤ-2: 

 Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων. 

Η Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους, θα παρέχεται στο πλαίσιο του ΚΤ-3: «Ανοιχτή 

φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων 

και των οικογενειών τους» μέσω των ακόλουθων Κοινωνικών Υπηρεσιών: 

 

3-1 :Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ' Ηλικία (υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας/πρόνοιας, συνοδείας, ενεργού γήρανσης κ.λπ.) 

Αφορά την υποστήριξη ηλικιωμένων, μοναχικών ατόμων που χρήζουν βοήθειας, και παράλληλα η 

αποτελεσματικότερη ενημέρωση και παροχή συμβουλών που σχετίζονται με την υγεία και τη πρόληψη. 

Περιλαμβάνονται δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας. Ακολουθώντας τις αρχές τις γηριατρικής 

πρέπει να επιδιωχθεί η πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων, των οποίων η θεραπευτική είναι δύσκολη, 

μακροχρόνια και οικονομικά επιζήμια. Η πρόληψη μπορεί να είναι πρωτογενής (αποφυγή καπνίσματος, 

υγιεινή διατροφή, σωματική άσκηση), δευτερογενής (προγράμματα μαστογραφίας για πρώιμη 

διάγνωση καρκίνου του μαστού, κολονοσκόπηση για πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του εντέρου κ.ά.) 

ή τριτογενής (αποφυγή ανάπτυξης κατακλίσεων σε χρόνια νοσηλευόμενους)  

Συμμετοχή των ηλικιωμένων σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα 

Μέσω της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι» παρέχεται ήδη οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια 

κοινωνικής φροντίδα, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη καθώς και από εθελοντές 

και κοινωνικούς φορείς της κοινότητας, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους ώστε να 

αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και κοινωνική ευημερία. 

3-2: Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων: φυσιοθεραπεία και 

αποκατάσταση 

Με τη δράση της φυσιοθεραπείας, μέσω του φυσιοθεραπευτή, επιτυγχάνεται η πρόληψη των 

παραμορφώσεων, η διατήρηση της κινητικότητας, η πρόληψη ή αντιμετώπιση του οιδήματος, η 

επανεκπαίδευση των μυών με σκοπό τη βελτίωση ποιότητας ζωής του ωφελούμενου, την επανένταξη 

στο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον και τη διασφάλιση όσο το δυνατόν πιο άνετης ζωής. 
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3-3: Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων: εργοθεραπεία, 

κινησιοθεραπεία  

Με την εργοθεραπεία μπορούμε να βελτιώσουμε τις κινητικές (λεπτές και αδρές), κινητικο-αισθητικές 

και επικοινωνιακές δεξιότητές των ωφελουμένων, που είναι σημαντικές για την υγεία και την ευεξία 

τους.  

Με την παρέμβαση του εργοθεραπευτή, μπορεί να καταστεί εφικτή η αυτοφροντίδα, δηλαδή η 

προσωπική υγιεινή, η ένδυση, η υπόδηση, η προετοιμασία φαγητού, η σίτιση, η μετακίνηση και η 

κοινωνικοποίηση, όπως και η συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν σκοπό τη διασκέδαση, τη 

χαλάρωση και την ευχαρίστηση. 

Για την αξιολόγηση εφαρμόζονται αξιόπιστα διαγνωστικά τεστ για να είναι δυνατή η γνώση των τομέων 

που χρειάζεται βελτίωση. 

Για την παρέμβαση υπάρχει προγραμματισμός - σχεδιασμός κατάλληλων παρεμβάσεων για την 

προώθηση υγιούς ανάπτυξης και καλλιέργειας δεξιοτήτων και αντιμετώπιση-θεραπεία των 

αντίστοιχων δυσκολιών του ατόμου. 

Η Κινησιοθεραπεία προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένες ασκήσεις, προσαρμοσμένες για να 

ενισχύσουν τη δύναμη, την αντοχή, και την κινητικότητα των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς ή 

εκείνων που απαιτούν εκτεταμένη φυσική κατάσταση. Στοχεύει στη θεραπεία και αποκατάσταση των 

ασθενών που έχουν υποστεί κάποιο σωματικό τραύμα ή υποφέρουν από μία (χρόνια) ασθένεια  

3-4: Υπηρεσίες ανίχνευσης έγκαιρης διάγνωσης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές μνήμης 

Οι επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας πρέπει να συντονίζουν τη συνεργασία των φορέων 

που εμπλέκονται στη θεραπεία και τη φροντίδα των ατόμων με άνοια και των περιθαλπόντων τους. 

Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα άτομα με άνοια και οι περιθάλποντές τους ενημερώνονται 

τακτικά σχετικά με τις υπάρχουσες τοπικές υπηρεσίες και μονάδες. 

Στην παρούσα χρονική περίοδο οι δομές που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας για την άνοια στην 

Ελλάδα είναι οι ακόλουθες:  

- Ιατρεία Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών και Ψυχογηριατρικές Κλινικές (Ψυχογηριατρική 

Εταιρεία «Ο Νέστωρ» - Αθήνα) 

- Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες Alzheimer στην Ελλάδα 

- Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθήνα 

3-5: Υποστήριξη της κατ' οίκον φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα 

Μέσω της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι» παρέχεται ήδη οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια 

κοινωνική φροντίδα, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη καθώς και από εθελοντές και 

κοινωνικούς φορείς της κοινότητας, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες ηλικιωμένους ,ώστε να 

αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και κοινωνική ευημερία.  

Παρέχεται συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη, ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα με 

επισκέψεις στο σπίτι, φυσιοθεραπεία, οικογενειακή – οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών 

αναγκών διαβίωσης, συνοδεία σε διάφορες υπηρεσίες, μικροαγορές και πληρωμή λογαριασμών 

Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή του παρόντος προγράμματος πρόληψης 

της άνοιας και εξειδικευμένων υπηρεσιών φυσιοθεραπείας σε ηλικιωμένα άτομα κατ’ οίκον, καθώς η 

μετακίνηση των ατόμων αυτών προς ένα κέντρο, είναι αρκετά δύσκολη έως και αδύνατη σε ορισμένες 

περιπτώσεις. 

Ο Δήμος Πετρούπολης διαθέτει ιατρείο για την άνοια, μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 

ΕΔΔΥΠΥ.  
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Δεν διαθέτει ένα κέντρο το οποίο θα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις παθήσεις των ατόμων 

της τρίτης ηλικίας, συμεριλαμβανομένης και της άνοιας. 

Στόχος του προγράμματος, είναι η δημιουργία ενός ευρύτερου Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια 

καθώς και τις παθήσεις της τρίτης ηλικίας  και φυσιοθεραπείας σε ηλικιωμένους, στο οποίο θα 

εντάσσεται και θα υπάρχει διασύνδεση  με το ιατρείο άνοιας.   

Ο Δήμος Πετρούπολης δεν διαθέτει  προσωπικό  να επανδρώσει την παροχή μιας τέτοιας δράσης . 

 

Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο, η δημιουργία ενός τέτοιου Κέντρου.  

Η παρούσα Δράση θα αποτελέσει καινοτομία και θα βοηθήσει στην ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη 

διάγνωση, της άνοιας και των παθήσεων της τρίτης ηλικίας, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των ηλικιωμένων και των φροντιστών τους. 

Ομάδα στόχος της παρούσας πράξης είναι οι Ευπαθείς Ομάδες του πληθυσμού με έμφαση στους 

Ηλικιωμένους μέλη των ΚΑΠΗ της Πετρούπολης και τους φροντιστές τους καθώς και δικαιούχους του 

Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης,  

Σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας ο αριθμός των 

μελών των ΚΑΠΗ αγγίζει τα 1200 μέλη και ο αριθμός των ωφελουμένων οικογενειών που προέρχεται 

από το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ανέρχεται σε 759.  

Στόχος είναι η συστηματική ψυχική και σωματική ενδυνάμωση των ατόμων αυτών και η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους. 

 

Υποενότητα 2: Βιωματική ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία με την αξιοποίηση των 

εκφραστικών-εικαστικών μέσων με στόχο την κοινωνική μάθηση και ψυχική ανθεκτικότητα 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM(2010) 636/ 15.11.2010 για την 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ένας στους έξι πολίτες 

έχει κάποια αναπηρία3 που μπορεί να είναι από ήπια έως πολύ σοβαρή, με αποτέλεσμα 80 εκατομμύρια 

άτομα να μη μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική και κοινωνική ζωή εξ αιτίας 

περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών εμποδίων. Για τα άτομα με αναπηρία το ποσοστό φτώχειας είναι 

70% υψηλότερο από το μέσο όρο4, εν μέρει λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στην απασχόληση.  

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν λάβει ισχυρή εντολή να βελτιώσουν την κοινωνική και οικονομική 

κατάσταση των ατόμων με αναπηρία.  

● Το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ο Χάρτης) ορίζει ότι η «ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται». Το άρθρο 26 ορίζει 

ότι «η ΕΕ αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να επωφελούνται 

μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη 

συμμετοχή στον κοινωνικό βίο.» Επιπλέον, το άρθρο 21 απαγορεύει κάθε είδους διάκριση λόγω 

αναπηρίας. 

 

3 Ενότητα ad hoc της έρευνας εργατικού δυναμικού για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία 
(LFS AHM), 2002. 

4 Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC), 2004. 
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● Σύμφωνα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) η Ένωση οφείλει, κατά τον 

καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της, να καταπολεμά κάθε διάκριση λόγω 

αναπηρίας (άρθρο 10) και έχει την εξουσία να θεσπίζει νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση 

αυτών των διακρίσεων (άρθρο 19).  

● Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (στο εξής η Σύμβαση), 

που αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οποία 

έχουν προσυπογράψει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της , ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Σύμβαση καλεί τα 

συμβαλλόμενα κράτη να προοασπίζουν και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες των ατόμων με αναπηρία. 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, μεταξύ των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβάνονται άτομα με 

μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε συνδυασμό με 

διάφορα εμπόδια μπορούν να δυσχεράνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην 

κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.  

Γενικός στόχος της ανωτέρω στρατηγικής είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε τα άτομα με 

αναπηρία να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως των δικαιωμάτων τους και να αντλούν όσο το δυνατό 

περισσότερα οφέλη από τη συμμετοχή τους στην κοινωνία και στην ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως μέσω 

της ενιαίας αγοράς. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει τους κάτωθι οκτώ βασικούς τομείς δράσης:  

● προσβασιμότητα,  

● συμμετοχή,  

● ισότητα,  

● απασχόληση,  

● εκπαίδευση και κατάρτιση,  

● κοινωνική προστασία,  

● υγεία  

● εξωτερική δράση 

Η επίτευξη της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί: 

✓ με τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων που τους επιτρέπουν να επωφελούνται 

πλήρως από την ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ· 

✓ με την εξάλειψη των διοικητικών και συμπεριφορικών εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και 

ισότιμη συμμετοχή τους· 

✓ με την παροχή υπηρεσιών ποιότητας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσβασης σε εξατομικευμένη βοήθεια. 

✓ με την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω αναπηρίας 

✓ με την δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε περισσότερα άτομα με αναπηρία να 

κερδίζουν τα προς το ζην στην ανοικτή αγορά εργασίας 

✓ με την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρία 
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Η υλοποίηση της παρούσας Δράσης θα επιτευχθεί : 

- Με την ανάλογη Συμβουλευτική υποστήριξη 

- Με τη χρήση των τεχνών ζωγραφική κεραμική. 

- Eκμάθηση υπολογιστών 

 

Στόχος της παρούσας Δράσης είναι να παρέχει ευκαιρίες και δυνατότητες στα άτομα με ψυχικές και 

σωματικές αναπηρίες ώστε: 

• να αναπτύξουν γνωστικές, κοινωνικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες,  

• να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις επιδιώξεις τους, 

• να προβάλουν τη δημιουργικότητά τους, 

• να συμμετάσχουν σε συλλογικές δραστηριότητες,  

• να καλλιεργήσουν την αλληλεγγύη και τη συνεργασία και μέσω όλων αυτών  

• να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους,  

• να αποκτήσουν γνώση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να αποκτήσουν αυτοαντίληψη,  

• να ενισχύσουν το αυτοσυναίσθημά τους  

• να θέσουν στόχους στη ζωή και να δώσουν νόημα στην ύπαρξή τους, 

• να αποκτήσουν ψυχική ανθεκτικότητα 

• να αποκτήσουν κοινωνική μάθηση  

• να ενισχύσουν της δυνατότητές τους για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους 

• να αποκτήσουν Δημιουργική απασχόληση και ευεξία 

• να προσδιορίσουν τις ανάγκες κατάρτισης  

• να αποκτήσουν δεξιότητες  

 

Ομάδα στόχος της παρούσας δράσης  είναι τα Άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ). 

 

Στο Δήμο Πετρούπολης σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Πολιτικής, και το Κέντρο Κοινότητας υπάρχουν 67 άτομα με ειδικές ανάγκες, από τα οποία 

μπορεί να υπάρξει ένα ικανοποιητικό ποσοστό ωφελούμενων από την παρούσα πράξη. 

 

Η Υποενότητα 2 θα υλοποιηθεί με την εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων στον ακόλουθο 

«Κοινωνικό Τομέα» (ΚΤ): 

ΚΤ-1 Βιωματική ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με την αξιοποίηση των εκφραστικών-

εικαστικών μέσων με στόχο την κοινωνική μάθηση και ψυχική ανθεκτικότητα, 

 

Στο πλαίσιο της ΚΤ-1 θα παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ευάλωτων ομάδων, όπως: 

1-1: Υπηρεσίες που αφορούν σε συμβουλευτική υποστήριξη 

Κύρια λειτουργία του παρόντος πεδίου είναι : 

- η υποστήριξη των δυνητικά ωφελουμένων μέσα από μια διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης 

του προφίλ του ωφελούμενου των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, καθώς και του εαυτού 

τους, με σκοπό τη ψυχολογική ενδυνάμωση, καθώς και τη διευκόλυνση και βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης και συμβίωσης της οικογένειας. 
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- Η υποστήριξη των οικογενειών τους ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να αποδεχτούν το 

άτομο με αναπηρία. 

Θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών διάγνωσης αναγκών, ενδυνάμωσης, 

προσομοίωσης συνθηκών διαβίωσης, προετοιμασίας συμπεριφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας 

συζήτησης αλλά και με ομαδικές συνεδρίες. 

 

1-2: Υπηρεσίες που αφορούν σε: βιωματική ενδυνάμωση και διοχέτευση σε δράσεις κάθε μορφής 

τέχνης. Εργοθεραπεία και Λογοθεραπεία 

Με την εργοθεραπεία μπορούμε να βελτιώσουμε τις κινητικές (λεπτές και αδρές), κινητικο-

αισθητικές και επικοινωνιακές δεξιότητές των ωφελουμένων, που είναι σημαντικές για την υγεία και 

την ευεξία τους.  

Με την παρέμβαση του εργοθεραπευτή, μπορεί να καταστεί εφικτή η αυτοφροντίδα, δηλαδή η 

προσωπική υγιεινή, η ένδυση, η υπόδηση, η προετοιμασία φαγητού, η σίτιση, η μετακίνηση και η 

κοινωνικοποίηση, όπως και η συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν σκοπό τη διασκέδαση, τη 

χαλάρωση και την ευχαρίστηση. 

Για την αξιολόγηση εφαρμόζονται αξιόπιστα διαγνωστικά τεστ για να είναι δυνατή η γνώση των 

τομέων που χρειάζεται βελτίωση. 

Για την παρέμβαση υπάρχει προγραμματισμός – σχεδιασμός κατάλληλων παρεμβάσεων για την 

προώθηση υγιούς ανάπτυξης και καλλιέργειας δεξιοτήτων και αντιμετώπιση-θεραπεία των 

αντίστοιχων δυσκολιών του ατόμου. 

Παράλληλα θα παραχθούν και υπηρεσίες Λογοθεραπείας για τις διαταραχές λόγου,φωνής ομιλίας 

και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και 

λεκτικής επικοινωνίας, την καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των 

βαρήκοων. 

Εικαστικά: Η ενασχόληση με τις εικαστικές τέχνες ζωγραφική, εργασία με πηλό φαίνεται να έχει 

θετικά οφέλη ως προς την αρχική βελτίωση συμπτωμάτων ψυχικής υγείας σε αριθμό διαφορετικών 

κλινικών προφίλ (κατάθλιψη, άγχος, πεσμένη διάθεση, τραύμα, ψυχική αναστάτωση, μειωμένη 

ποιότητα ζωής, χαμηλές δεξιότητες αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων και αυτοεκτίμηση) και σε 

σχέση με ποικιλία συγκριτικών παραγόντων. Τελικός σκοπός είναι η υγιή έκφραση συναισθημάτων 

και συμπεριφορών, 

1.3: Υπηρεσίες που αφορούν στην ανάπτυξη δικτύου υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία/χρόνια 

πάθηση, ώστε να προωθηθεί η επίτευξη της καθολικής τους πρόσβαση στην εκμάθηση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

Το πρόγραμμα εστιάζει στην εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανθρώπων κάθε 

ηλικίας, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ενίσχυση των ίσων 

ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την 

ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας ,στις νέες τεχνολογίες, στη γλώσσα και 

επικοινωνία , σε κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις , στην τέχνη και τον πολιτισμό και τέλος, στη 

σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε 

λόγο δεν είχαν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στην εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 
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Ο ανάδοχος φορέας για τη διεύρυνση των δράσεων της Υποενότητας 1, Συμβουλευτικού Σταθμού, 

άνοιας και παθήσεων τρίτης ηλικίας και φυσιοθεραπείας, θα κληθεί να παρέχει τις παρακάτω 

υπηρεσίες καθημερινά σε κατάλληλο χώρο που θα παραχωρηθεί από τον Ανάδοχο και κατ’ οίκον σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στο Κέντρο, εξυπηρετώντας άτομα με 

άνοια και παθήσεις τρίτης ηλικίας και μέλη των οικογενειών τους καθώς και ΑΜΕΑ. 

Η ομάδα του αναδόχου θα συνεργαστεί με τα στελέχη του δικαιούχου, τους φορείς, της Κοινωνικές 

Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου Πετρούπολης, του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, αλλά και της 

Διαχειριστικής Αρχής, με στόχο να καταστεί δυνατή η εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος 

διοίκησης που αφενός θα τροφοδοτεί τα στελέχη του δικαιούχου με τα απαραίτητα στοιχεία και 

πληροφορίες για την υλοποίηση και αφετέρου θα κινητοποιεί συνέργειες και οικονομίες κλίμακας για 

την βέλτιστη και ορθολογική υλοποίηση του έργου.  

Οι υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει ο ανάδοχος στοχεύουν στην υποστήριξη του Δήμου αναφορικά με 

τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων από τους υποψήφιους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα. 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος, θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Τμήμα 

Κοινωνικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Παιδείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής το οποίο θα έχει και 

την εποπτεία όλων.  

Αναλυτικότερα σε πρώτο στάδιο, ο ανάδοχος σε συνεννόηση με τα αρμόδια στελέχη του Δήμου θα 

οριστικοποιήσει το σύστημα και τη διαδικασία ενημέρωσης, υποβολής αιτήσεων, των δυνητικά 

ωφελούμενων. Επίσης, ο ανάδοχος σε συνεργασία με τα στελέχη της Κοινωνικής Προστασίας θα 

ενημερώσει τους ωφελούμενους για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν, θα συλλέξει και 

θα ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ο υποψήφιος ανάδοχος, μέσω συναντήσεων ή μέσω 

ηλεκτρονικών μέσων, θα συνδράμει ώστε να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection 

Regulation). 

Για την υλοποίηση της δράσης, ειδικοί σύμβουλοι από την ομάδα του αναδόχου, θα αναλάβουν, να 

υποδεχτούν τους δυνητικούς ωφελούμενους, να τους ενημερώσουν, να διαγνώσουν, στα πλαίσια 

αρχικών συνεδριών, τις ανάγκες τους και αναλόγως να τους παραπέμψουν στους επόμενους 

Κοινωνικούς Τομείς ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του Δήμου (Κοινωνική Υπηρεσία, ψυχολόγους, 

κέντρο κοινότητας κ.λπ.) 

Για την υλοποίηση της δράσης, η ομάδα του αναδόχου, θα πραγματοποιεί νευρολογικές ή νοηματικές 

εξετάσεις για να αξιολογηθούν οι ικανότητες σκέψης όπως η μνήμη, γλώσσα, προσοχή και επίλυση 

προβλημάτων, οι οποίες επακόλουθα βοηθούν στον εντοπισμό της βασικής αιτίας ή το είδος της άνοιας. 

Θα κάνει χρήση της βάσης καταγραφής των εργαλείων( διαγνωστικά τεστς) και μεθοδολογιών 

διάγνωσης αναγκών, ενδυνάμωσης, προσομοίωσης συνθηκών διαβίωσης, προετοιμασίας 

συμπεριφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας συζήτησης με επαγγελματίες υγείας. 

Οι σύμβουλοι θα βοηθήσουν τους ωφελούμενους να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τις ανάγκες 

και τις δυνατότητές τους, ενώ παράλληλα μέσω εργαλείων και μεθοδολογιών προσομοίωσης 

συμπεριφοράς στα πλαίσια επαφών και συνεντεύξεων με επαγγελματίες υγείας, θα τους βοηθήσει να 

αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα, που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής 

τους.). Παράλληλα θα τους ενημερώνουν για δυνατότητες παραπομπής τους σε εξειδικευμένα ιατρικά 

κέντρα προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική και διαγνωστική φροντίδα. Επίσης θα τους 

ενημερώσουν για προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή/και εκπαίδευσης 

ενηλίκων (δια βίου μάθησης). 
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Για την υλοποίηση της δράσης, η ομάδα του αναδόχου, θα σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα συνεκτικό 

πλάνο δημοσιότητας που θα αφορά έκδοση & διανομή έντυπου υλικού ενημέρωσης και πληροφόρησης, 

αναρτήσεις και δελτία τύπου, αλλά και διοργάνωση εκδηλώσεων. 

Η ομάδα του αναδόχου θα συνεργαστεί με τα στελέχη του Δικαιούχου, τους Φορείς, τις Κοινωνικές 

Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου Πετρούπολης, του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, αλλά και της 

Διαχειριστικής Αρχής, με στόχο να καταστεί δυνατή η εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος 

διοίκησης, υποστήριξης και δικτύωσης, που αφενός θα τροφοδοτεί τα στελέχη του Δικαιούχου με τα 

απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την υλοποίηση και αφετέρου θα κινητοποιεί συνέργειες και 

οικονομίες κλίμακας για την βέλτιστη και ορθολογική υλοποίηση του έργου.  

 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 

 

 Ο Χώρος υλοποίησης της Υποενότητας 1 θα παραχωρηθεί από τον Ανάδοχο, περίπου 200τ.μ., 

ολόκληρος ή τμηματικά σε δύο χώρους περίπου 100τ.μ έκαστος, που θα βρίσκεται εντός των 

χωρικών ορίων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ / ΒΑΑ του Δήμου Πετρούπολης, θα πληροί τις 

προϋποθέσεις προσβασιμότητας των ΑμεΑ, θα είναι κοντά σε στάση συγκοινωνίας , κοντά σε 

Υπηρεσίες κ στη Δ/νση Παιδείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής και θα είναι εξοπλισμένος με 

τα απαραίτητα έπιπλα και εξοπλισμό. 

Συγκεκριμένα: θα περιλαμβάνει τα εξής:  

1) Χώρο Διοίκησης ο οποίος θα είναι 25τμ. Στο χώρο Διοίκησης θα εκτελούνται οι ακόλουθες διεργασίες: 

• Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων ωφελούμενων 

• Ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Υποστήριξη και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην επιλογή των υπηρεσιών καθώς και 

την ενημέρωση τους για τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε αυτές. 

• Τήρηση αρχείου των αιτήσεων και των φακέλων των υποψηφίων ωφελούμενων 

• Τήρηση αρχείου των παρουσιολογίων και των λοιπών αποδεικτικών εγγράφων και 

εκθέσεων του έργου. 

2) Φυσικοθεραπευτήριο για φυσικοθεραπεία-κινησιοθεραπεία 

 Για το φυσικοθεραπευτήριο, ο εξολπισμός που απαιτείται , θα πρέπει να εμπίπτει υποχρεωτικά στη 

νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία φυσικοθεραπευτηρίου και θα αποτελείται από ένα  

ειδικά διαμορφωμένο χώρο  εμβαδού 100τμ, κατ΄ελάχιστο, ο οποίος θα πρέπει να διαρρυθμιστεί ώστε 

να περιλαμβάνει: 

- Χώρο αναμονής ασθενών με: α)  σαλόνι με 1 τριθέσιο και 1 διθέσιο καναπέ , β) 2 καθίσματα  
επισκέπτη  σταθερά με 4 πόδια και μπράτσα,                                                                 γ)1 χαμηλό τραπέζι 
σαλονιού διαστάσεων 1,20Χ0,70Χ0,49,  με 4 πόδια, για χρήση από επισκέπτες   δ)1κρεμάστρα  
μεταλλικής κατασκευής (ανοξείδωτες ή επιχρωμιωμένες) ύψους 1,80 m                      (±10 εκ.)      με 
περιμετρική κρεμάστρα .                                                                                                                               - Χώρο 
θεραπείας ασθενών: θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένοι, ώστε να περιλαμβάνουν 
ξεχωριστούς χώρους ηλεκτροθεραπείας, μηχανοθεραπείας και υδροθεραπείας.                                                                                                                                                                
Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το  άρθρο 2 του ΦΕΚ 8Α / 1987 : 
α) Τράπεζες θεραπείας, δύο. 
β) Πολύζυγο, ένα. 
γ) Τροχός ώμου, ένας. 
δ) Ποδήλατο στατικό, ένα. 
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ε) Ηλεκτροκίνητη έλξη, αυχενική και οσφυϊκή μοίρα, σπονδυλικής στήλης, μία. 
στ) Συσκευή ηλεκτροθεραπείας γαλβανικών, φαραδικών και διαδυναμικών ρευμάτων, μία. 
ζ) Συσκευή υπεριωδών και υπερύθρων ακτίνων, μία. 
η) Συσκευή διαθερμίας, μία. 
θ) Συσκευή υπερήχων, μία. 
ι) Δινόλουτρο ένα. 
ια) Παραφινόλουτρο ένα. 
ιβ) Συσκευή ηλεκτρομαλάξεων μία. 
ιγ) Μηχάνημα πυρηνισμού, υπτιασμού άκρας χειρός και περιστροφής καρπού ένα. 
ιδ) Θερμά, ψυχρά επιθέματα.                                                                                                                                                                
Eπιπρόσθετα, για τις κατ΄ οίκον επισκέψεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αυτοκίνητο και 2 
φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.                                                                                                3) 
Διακριτικούς χώρους για:                                                                                                                                                 
- ατομικές συνεντεύξεις, συνεδρίες, (παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, υλοποίηση προγραμμάτων 
ψυχικής ενδυνάμωσης για άτομα με αναπηρία και υλοποίηση ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων τόσο σε 
άτομα με άνοια όσο και σε φροντιστές).                                                                              -  λογοθεραπεία,                                                                                                                                                
- εργασιοθεραπεία (ότι προβλέπεται από την ιδρυτική νομοθεσία).                                                                                                       
- λειτουργία διευρυμένου ιατρείου μνήμης και παθήσεων τρίτης ηλικίας που θα στελεχώνεται από 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας (κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο) αλλά και από ιατρό (νευρολόγο ή 
ψυχίατρο) και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού για υλοποίηση δράσεων πρόληψης της 
άνοιας και άλλων εκφυλιστικών    καταστάσεων της τρίτης ηλικίας για το ευρύ κοινό . και 
προγραμμάτων νοητικής ενδυνάμωσης για άτομα άνω των 60 ετών είτε προληπτικά είτε με 
προβλήματα μνήμης και άνοια.                                                                                      4) Χώρος εκμάθησης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.                                                                                             5) Χώρους υγιεινής- 
τουαλέτες, για το προσωπικό και το κοινό με προδιαγραφές ΑΜΕΑ. 

  Ο απαραίτητος εξοπλισμός που απαιτείται είναι ο εξής:  

 

α)  σαλόνι με 1 τριθέσιο και 1 διθέσιο καναπέ ,  

β) 4 καθίσματα  επισκέπτη  σταθερά με 4 πόδια και μπράτσα, στοιβαζόμενο 

γ)1 χαμηλό τραπέζι σαλονιού διαστάσεων 1,20Χ0,70Χ0,49,  με 4 πόδια, για χρήση από 

επισκέπτες 

δ)20 καθίσματα γραφείου εργασίας τροχήλατα με ψηλή πλάτη, ανατομικά, 

περιστρεφόμενα σε άξονα με μηχανισμό συγχρονισμένης ανάκλησης,  με σταθερά 

μπράτσα, βάθος και πλάτος καθίσματος για ενήλικες, ενδεικτικό μέγιστο βάρος χρήστη 

85-120 kg,   Χρώματος Μαύρο  

ε) Κατασκευή επίπλου γραφείου για την εξυπηρέτηση του κοινού συνολικού μήκους 3.70μ 

περίπου. Το έπιπλο θα αποτελείται από πάγκο εργασίας για τους υπάλληλους της 

υπηρεσίας  με  10 συρτάρια β. Πάγκος εργασίας για χρήση από το κοινό,  Στην πρόσοψη 

του κισσέ κατά μήκος του ίσιου τμήματος θα υπάρχουν ντουλάπια. Στο τέλος του κισσέ 

θα υπάρχει πόρτα με τζάμι ασφαλείας   

στ)20 Ρυθμιζόμενα υποπόδια για την ανύψωση των ποδιών κατά την εργασία και τη 

βελτίωση της στάσης και της κυκλοφορίας του αίματος. 

ζ) 8 βιβλιοθήκες ανοικτές άνω και με πόρτες στο κάτω ήμισυ με διαστάσεις: (πλάτος-

βάθος-ύψος)  0,80*0,40*2,00 (γενική απόκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 m)  
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η) 8 ερμάρια, διαστάσεις: 1,35*0,45*1,65 (γενική απόκλιση E0,05 m, ειδικά για το ύψος E 

0,15 m) με:Συρρόμενες πόρτες με κλειδαριά και στα δύο φύλλα και 3 ράφια. 

               Αντοχή σε βάρος κάθε ραφιού: 50 kg χρώματος μπεζ. 

                   θ)8 κρεμάστρες  μεταλλικής κατασκευής (ανοξείδωτες ή επιχρωμιωμένες) 
ύψους 1,80 m                      (±10 εκ.)      με περιμετρική κρεμάστρα . 

                     ι) 20 γραφεία υπαλλήλων 

κ)20συρταροθήκες τροχήλατες με τρία (3) συρτάρια. Στην συρταριέρα θα περιλαμβάνεται 

και συρόμενη μολυβοθήκη είτε ενσωματωμένη είτε σε ξεχωριστό συρτάρι. 

                   λ)10 ηλεκτρονικοί υπολογιστές,  και 10 λαπτοπ που θα πληρούν τις κάτωθι 

προδιαγραφές: 

 

 Γενικά Χαρακτηριστικά  Απαίτηση  
Το προτεινόμενο σύστημα να είναι επώνυμου 
κατασκευαστικού οίκου, σύγχρονης 
τεχνολογίας με σειρά παραγωγής >=2017  

ΝΑΙ  

Να πληροί πιστοποιήσεις CE  ΝΑΙ  
Να πληροί περιβαλλοντικές προδιαγραφές  >=ENERGY STAR 6.1  
Επεξεργαστής  Απαίτηση  
Τύπος  >=Intel Core i5 7th generation  
Συχνότητα λειτουργίας Επεξεργαστή (Να 
αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας του 
Επεξεργαστή)  

>=3GHz  

Μνήμη  Απαίτηση  
Μέγεθος  >=4GB DDR4  
Συχνότητα μνήμης DDR4  >= 2133 MHz  
Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης 
DDR4  

>=4GB  

Τροφοδοτικό  Απαίτηση  
Ισχύος  >=240Watt  
Εfficiency  >=85%  
Καλώδιο τροφοδοτικού  Θα συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας 

ρεύματος για σύνδεση σε πρίζα schuko  
Οπτικόςδίσκος  Απαίτηση  
DVD±RW Double Layer  ΝΑΙ  
Σκληρός δίσκος  Απαίτηση  
Τεχνολογίας SSD  >=256 GB  
Μητρική πλακέτα με:  Απαίτηση  
Ενσωματωμένη Κάρτα δικτύου 
10/100/1000MbpsGigabitEthernet  

>=1  

Ενσωματωμένη κάρτα οθόνης  >=IntelHDgraphics 620 ήαντίστοιχων 
δυνατοτήτων  

Θύρες  USB 2.0 ποσότητα ≥ 2, USB 3.0 ποσότητα ≥ 4, 
(εκ των οποίων τουλάχιστον 2 USB 3.0 στην 
πρόσοψη), >=1 Audio-In, >=1 Audio-Out, >=1 
PCI Express x1, >=1 PCI Express x16, >=1 RJ-45, 
>=1 VGA>=1 DVI, >=1 HDMI  

Οθόνη  Απαίτηση  
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Μέγεθος οθόνης  >=19,5”  
Τεχνολογίας LED  ΝΑΙ  
Ανάλυση  >= 1920 x 1080  
Είσοδοι σήματος  VGA ΚΑΙ DVI  
Καλώδιο  Θα συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας για 

σύνδεση σε πρίζα schuko ρεύματος, καλώδιο 
VGA και DVI  

Ποντίκι USB Optical Mouse  ΝΑΙ  
Πληκτρολόγιο USB  Ελληνο-Λατινικό πληκτρολόγιο τυπου QWERTY 

με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και λατινικών 
χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο  

 

 

Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα με 
γραφικό περιβάλλον και δυνατότητα 
σύνδεσης σε Domain (αντίστοιχο με Windows 
10 64bit Pro Ελληνικό ή ισοδύναμο, 
προεγκατεστημένο)  

ΝΑΙ – να αναφερθεί (ενημερωμένο με όλα τα 
updates ως σήμερα)  

Εγκατεστημένο Λογισμικόεφαρμογών 
γραφείου – άδειες (π.χ. επεξεργαστή 
κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις κτλ)  

ΝΑΙ – να αναφερθεί  

Εγκατεστημένο δωρεάν λογισμικό Flash Player  ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση  
Εγκατεστημένο δωρεάν λογισμικό 7zip  ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση  
Εγκατεστημένο Web Browser  ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση  
Εγκατεστημένο δωρεάν 
λογισμικόAdobeAcrobatReader  

ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση  

Εγκατεστημένο δωρεάν Antivirus  ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση  
Εγγύηση σε έτη από τον κατασκευαστή την 
επόμενη εργάσιμη μέρα (NBD)  

>=3 On-Site  

Η προσφερόμενη εγγύηση –τεχνική 
υποστήριξη θα πρέπει να αποδεικνύεται από 
Επίσημη Δήλωση του Κατασκευαστή  

ΝΑΙ  

 

β)1(ένα) ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα τύπου laser με τις εξής προδιαγραφές: 

 Δυνατότητα σύνδεσης USB, Ethernet 

Ανάλυση σάρωσης τουλάχιστον 1200 dpi 

Ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi 

Μνήμη εκτυπωτή τουλάχιστον 256Μb 

 

Η Δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες υποχρεωτικές προϋποθέσεις :              

• Διασφάλιση λειτουργίας του χώρου διοίκησης και των χώρων υλοποίησης δράσεων σε 

απογευματινές ή πρωινές ώρες  

• Ύπαρξη στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (τηλέφωνο – πρόσβαση στο Διαδίκτυο, 
θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες) στον χώρο διοίκησης  

•  Διάθεση στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες) στους 

χώρους υλοποίησης δράσεων  
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•  Διασφάλιση προσβασιμότητας ΑμΕΑ στον χώρο διοίκησης και στους χώρους υλοποίησης 

δράσεων  

 

 

Η παροχή αυτών των υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με το ιατρικό παραπεμπτικό και αναλόγως των 

αναγκών με κατ’ οίκον παρεμβάσεις στο Δήμο Πετρούπολης. Είναι σημαντική, όπου είναι εφικτό, η 

τεχνογνωσία στην κατ’ οίκον υποστήριξη ατόμων με άνοια και με κινητικά προβλήματα και των 

οικογενειών τους, με υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και κινησιολογίας. 

 

Οι υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης , όπως συνεδρίες, στους φροντιστές των 

ατόμων με άνοια και παθήσεις τρίτης ηλικίας που θα στοχεύουν στην ανακούφιση του πρακτικού 

και ψυχολογικού φορτίου. 

 

Οργάνωση ευρύτερων δράσεων και ενδεικτικά: οργάνωση προγραμμάτων με τη συνεργασία φορέων 

στην κοινότητα με στόχο την ανάπτυξη «φιλικών προς την άνοια και παθήσεων τρίτης ηλικίας» 

Υπηρεσιών ΟΤΑ - (ομιλίες / εκδηλώσεις για ενημέρωση του κοινού, ομιλίες / ενημέρωση του 

προσωπικού που στελεχώνει δημοτικές δομές και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης). 

 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 

 

Ο Χώρος υλοποίησης της Υποενότητας 2 θα παραχωρηθεί από τον Ανάδοχο, περίπου 100τ.μ., που 

θα βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ / ΒΑΑ του Δημου 

Πετρούπολης , θα πληροί τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας των ΑμεΑ, θα είναι κοντά σε στάση 

συγκοινωνίας, κοντά σε  Υπηρεσίες κ στη Δ/νση Παιδείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής και θα 

είναι εξοπλισμένος με τα απαραίτητα έπιπλα και εξοπλισμό. 

 

Η Δράση θα στεγάζεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, αποτελούμενο, (κατ’ ελάχιστο) από: 

- Χώρο αναμονής  με: α)  σαλόνι με 1 τριθέσιο καναπέ , β) 2 καθίσματα  επισκέπτη  σταθερά με 4 πόδια 

και μπράτσα, γ)1 χαμηλό τραπέζι σαλονιού διαστάσεων 1,20Χ0,70Χ0,49,  με 4 πόδια, για χρήση από 

επισκέπτες   δ)1κρεμάστρα  μεταλλικής κατασκευής (ανοξείδωτες ή επιχρωμιωμένες) ύψους 1,80 m                      

(±10 εκ.)      με περιμετρική κρεμάστρα .                                                                         - Δωμάτιο πλυσίματος 

με 2 νιπτήρες , 2 νεροχύτες με ντουλάπια και ράφια.                                                                     - Δωμάτιο 

εργασίας με 3 ξύλινα τραπέζια και 9 σκαμπό, ράφια, 3 τροχοί χειρός, 4 ντουλάπες φύλαξης 

αντικειμένων.                                                                                                                                                            - 

Δωμάτιο  αποξήρανσης και επεξεργασίας των αντικειμένων.                                                                                       

- Χώρους υγιεινής- τουαλέτες, για το προσωπικό και το κοινό, με προδιαγραφές ΑΜΕΑ. 

Η Δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες υποχρεωτικές προϋποθέσεις :  

• Διασφάλιση λειτουργίας των χώρων υλοποίησης δράσεων σε απογευματινές ή πρωινές ώρες  

• Ύπαρξη στοιχειώδους εξοπλισμού στους χώρους υλοποίησης δράσεων  
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• Διάθεση στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες) στους χώρους 
υλοποίησης δράσεων  

• Διασφάλιση προσβασιμότητας ΑμΕΑ στους χώρους υλοποίησης δράσεων  

• Για τη Συμβουλευτική, την εργοθεραπεία και τη Λογοθεραπεία ο χώρος Συμβουλευτικής της 

Υποενότητας 1. 

 

• Για την επίτευξη της καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο χώρος 

υλοποίησης της Υποενότητας 1.  

 

Η εγκεκριμένη ΟΧΕ/ΣΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας, ενισχύει θετικά την Προσβασιμότητα ατόμων με 

αναπηρία, δεδομένου ότι έχει ληφθεί μέριμνα ενσωμάτωσης του «καθολικού σχεδιασμού» και 

προβλέπεται η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 

εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. Κατά 

την υλοποίηση της ΒΑΑ/ΟΧΕ θα τηρηθεί το σύνολο των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας 

στα άτομα με αναπηρία, ήτοι:  

o Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. αρχαιολογικών 

χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.  

o Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και τους υπαίθριους χώρους , καθώς και σε εκείνες που 

εξυπηρετούν τις μεταφορές,  

o Πρόσβαση στις υπηρεσίες  

o Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα  

o Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση  

o Πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιμότητας (σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο, προσβάσιμη 

είσοδος,  

o Προσβασιμότητα εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες ή με ράμπες, ικανοποιητικό 

άνοιγμα θυρών, ικανοποιητικό πλάτος διαδρόμων κ.λπ.) 

o  Πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιμακοστάσιο κ.λπ.) 

o  Πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής 

o  Πρόβλεψη χώρων αναμονής σε περίπτωση κινδύνου, 

Η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου θα γίνει μέσα από συγκεκριμένο πλάνο επικοινωνίας, το 

οποίο θα συνταχθεί από τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας σε συνεργασία με την υπόλοιπη Ομάδα Έργου και 

τις Υπηρεσίες αλλά και τη Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης. 

Στο ως άνω πλάνο επικοινωνίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται δράσεις δικτύωσης με σχετικούς με το 

έργο φορείς, ημερίδες, workshops, αλλά και επικοινωνιακό υλικό τόσο ψηφιακό το οποίο θα διαχέεται 

μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης www.petroupoli.gov.gr και τα social media, 

όσο και έντυπο το οποίο θα διαχέεται μέσω των Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης οι οποίες 

επικοινωνούν με τους πολίτες (κέντρα Κοινότητας, ΚΕΠ, δημοτολόγιο κ.λ.π.). 

http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
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Στόχος μιας επιτυχημένης διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου είναι διττός. Αφενός θα προσδώσει 

μια προστιθέμενη αξία στο κοινωνικό αποτύπωμα της Πράξης και αφετέρου θα λειτουργήσει ενισχυτικά 

ως προς το αποτέλεσμα του έργου στους ωφελούμενους. 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού του Έργου στο σύνολο των Κοινωνικών Τομέων (Κ.Τ.), καθώς και οι 

Λοιπές Υπηρεσίες και Λειτουργικές Δαπάνες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του 

Έργου, φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 2) στην παράγραφο 2.4 της παρούσας. 

 

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται με αξιοποίηση των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών του Δήμου 

Πετρούπολης και δεν αφορούν στη δημιουργία νέων Δομών. Οι παραπάνω δράσεις θα συντονίζονται 

και θα εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Παιδείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 

Πετρούπολης, σε συνεργασία με το αντίστοιχο Κέντρο Κοινότητας. Η Διεύθυνση Παιδείας Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης του Δήμου Πετρούπολης θα μεριμνήσει για τη 

διασφάλιση και την αποφυγή επικάλυψης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους από 

ομοειδείς υπηρεσίες, ήδη από το στάδιο ταυτοποίησης και της παραπομπής τους. 

Επιστημονικός Συντονισμός της Πράξης 

Σκοπός είναι η επίτευξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου επιστημονικής υποστήριξης του έργου, 

προκειμένου να επιτευχθεί η άρτια και ομαλή υλοποίησή του, τόσο σε ποσοτικούς (επίτευξη Δεικτών 

Αποτελέσματος και Εκροών) όσο και σε ποιοτικούς όρους. 

Κύρια λειτουργία είναι ο αναλυτικός προσδιορισμός των εργασιών που απαιτούνται, ο 

προγραμματισμός τους και η αναλυτική καταγραφή της εξέλιξής τους για την υποστήριξή του 

(στελέχωση, συστήματα, επικοινωνίες κ.λπ.). Καθίσταται έτσι εφικτή η δυνατότητα επίκαιρης 

πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου και του έγκαιρου εντοπισμού τυχόν 

προβλημάτων και διατύπωσης προτάσεων για την επίλυσή τους. 

Επιπλέον, αφορά τον έλεγχο της τήρησης του λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Σε τακτά 

χρονικά διαστήματα θα ενημερώνεται η ΕΥΔ, σχετικά με την πορεία του έργου αναφορικά με το φυσικό 

αντικείμενο και την επίτευξη των επιμέρους στόχων που έχουν τεθεί. 

Δημιουργία και αξιοποίηση δικτύου επαφών και επικοινωνίας με τους επαγγελματίες της τοπικής 

οικονομίας (ιατρικές και διαγνωστικές φροντίδες). 

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με στόχο να επαναλαμβάνονται οι 

δράσεις στους 23 μήνες. Οι ωφελούμενοι προβλέπεται ότι θα λαμβάνουν μέρος στο σύνολο των 

δράσεων του έργου. Η ολοκλήρωση συμμετοχής του ωφελούμενου στο έργο πραγματοποιείται με την 

ολοκλήρωση της συμμετοχής του στις δράσεις.  

Το κάθε στέλεχος θα πραγματοποιεί τις δράσεις για τις οποίες θα έχει οριστεί ως υπεύθυνος βάση του 

μηνιαίου προγράμματος που θα καταρτίζεται από τον Υπεύθυνο Έργου σε άμεση συνεργασία με αυτόν 

προκειμένου να λαμβάνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις με βάση τους ωφελούμενους στους οποίους 

θα απευθύνεται και δουλεύοντας από κοινού τους κατάλληλους τρόπους προσέγγισης του καθενός. 

Ο Υπεύθυνος Έργου σε συνεργασία με τα στελέχη θα παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης και θα 

παρεμβαίνουν όπου κρίνουν σκόπιμο σε αυτή.  

Παράλληλα ο Υπεύθυνος έργου θα πραγματοποιεί προσωπικές συνεντεύξεις με τους ωφελούμενους 

κάθε μήνα, προκειμένου να αποτυπώνει την ανταπόκριση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος 

ανά ωφελούμενο συντάσσοντας κάθε φορά την αντίστοιχη έκθεση. Η έκθεση αυτή θα εισάγεται σε βάση 

δεδομένων με τη συνεργασία του πτυχιούχου πληροφορικής ο οποίος θα την δημιουργήσει και θα την 

υποστηρίζει και θα συνθέτει το φάκελο κάθε ωφελούμενου. Ταυτόχρονα θα αποτελεί ένα σημαντικό 

μέρος για την σύνταξη των μηνιαίων εκθέσεων προόδου του έργου. 
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Παράλληλα ο Υπεύθυνος Έργου σε συνεργασία με τα στελέχη, θα αναπτύξουν μια μεθοδολογία για τη 

διενέργεια έρευνας σχετικά με το επίπεδο διάδοσης του Έργου στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ, στο 

Δήμο Πετρούπολης και θα συντάσσουν μηνιαίες εκθέσεις, όπου θα παραθέτουν τα αποτελέσματα της 

ως άνω έρευνας. Σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι να εντοπιστούν και να θεραπευτούν εγκαίρως 

τυχόν σφάλματα ως προς τη διάδοση του προγράμματος επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη ανταπόκριση που 

θα μπορεί να έχει από τους ωφελούμενους. 

Επιπροσθέτως ο Υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη, θα αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο δικτύωσης 

και δημοσιότητας του έργου το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις προώθησης και επικοινωνίας, 

διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων με σχετικούς φορείς, ημερίδες και workshops, καθώς και 

εκδηλώσεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. Οι εκδηλώσεις αυτές θα σχετίζονται με 

την ενεργοποίηση των ωφελούμενων, την συμμετοχή τους, την ένταξή τους και την δικτύωσή τους με 

δράσεις απασχόλησης και σύνδεσης με τοπικές επιχειρήσεις.  

Όλες οι παραπάνω διεργασίες τόσο από τον Υπεύθυνο Έργου, όσο και από τις λοιπές ειδικότητες που 

προβλέπονται, θα πραγματοποιούνται σε άμεση συνεργασία και υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης 

Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 

κατευθύνσεις των άλλων Δομών (Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο) 

και τις γενικότερες κατευθύνσεις της Διοίκησης του Δήμου Πετρούπολης. 

Ο Υπεύθυνος Έργου θα ενημερώνει καθημερινά την Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης για την πορεία εκτέλεσης του έργου. 

 

Ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου θα έχει την ευθύνη της υποδοχής των ωφελούμενων και της 

ενημέρωσης τους σχετικά με τις ενέργειες του έργου. Σε αυτό το σημείο οι ωφελούμενοι θα δηλώσουν 

γραπτά ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο των δράσεων και τη συμμετοχή τους σε αυτές. Επιπλέον, ο 

επιστημονικά υπεύθυνος θα εποπτεύει το έργο των επαγγελματιών-συμβούλων με δίωρες συναντήσεις 

κάθε μήνα με στόχο, την τακτική ενημέρωση του φακέλου κάθε ωφελούμενου καθώς και την εσωτερική 

αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της πράξης. Επιπρόσθετα, ο υπεύθυνος του έργου θα συμμετέχει 

σε δίωρες μηνιαίες συναντήσεις με στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας και τον Υπεύθυνο Πράξης, με 

στόχο την ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του έργου. 

Ο επιστημονικά υπεύθυνος θα τηρεί φάκελο με: αρχείο καταγραφής πορείας για κάθε ωφελούμενο, 

φάκελο εποπτειών, φάκελο εσωτερικής αξιολόγησης και φάκελο συνεργασίας με υπηρεσιακούς φορείς 

(Κοινωνική Υπηρεσία και Υπεύθυνο Πράξης). 

Ο Υπεύθυνος Έργου σε συνεργασία με τα στελέχη θα μπορούν να συντονίσουν και υλοποιήσουν τις 

δράσεις εκείνες οι οποίες θα συμβάλουν στην ενεργοποίηση των ωφελούμενων, την συμμετοχή τους 

στις επιμέρους δράσεις και στη διαδικασία ένταξής τους.  

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Πετρούπολης : 

• Θα αξιολογεί την υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, ώστε να προβαίνει εγκαίρως στα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα  

• Θα συμπληρώνει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα Απογραφικά Δελτία  

Η ομάδα του αναδόχου θα συνεργαστεί με τα στελέχη του Δικαιούχου, τους Φορείς, τις Κοινωνικές 

Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου Πετρούπολης, του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, αλλά και της 

Διαχειριστικής Αρχής, με στόχο να καταστεί δυνατή η εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος 

διοίκησης, υποστήριξης και δικτύωσης, που αφενός θα τροφοδοτεί τα στελέχη του Δικαιούχου με τα 
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απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την υλοποίηση και αφετέρου θα κινητοποιεί συνέργειες και 

οικονομίες κλίμακας για την βέλτιστη και ορθολογική υλοποίηση του έργου.  

 

 

2.2 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας  

Οι προκλήσεις οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και ανάγκες τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ο 

Δήμος Πετρούπολης αφορούν: 

• Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού 

• Στην ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους 

• Στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών κοινωνικής ένταξης 

• Στην προώθηση της απασχόλησης των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού 

• Στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ένταξης των ατόμων με αναπηρία/χρόνια 

πάθηση (ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης μέσω της εκπαίδευσης των ατόμων με 

αναπηρία). 

• Στην ανάπτυξη δικτύου υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση, ώστε να 

προωθηθεί η επίτευξη της καθολικής τους πρόσβαση (σε εκπαίδευση, απασχόληση, συναλλαγή 

με δημόσιες υπηρεσίες, κ.ο.κ.), όπως ενδεικτικά: πρόληψη και άρση του κοινωνικού 

αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία, προώθηση της ισότιμης ενεργού συμμετοχής των 

ατόμων με αναπηρία στη ζωή της κοινότητας, υποκείμενοι σε ακραία φτώχεια κ.λπ 

• Σε δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική και πολιτική ζωή 

προκειμένου να προωθήσουν μέσω της ενεργού δράσης τους, τη δημιουργία συνθηκών ίσων 

ευκαιριών και την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής 

• Στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση και στην ενίσχυση της δυνατότητάς 

τους για διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους 

Η συνθετική διάγνωση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης στα 

θεματικά πεδία ενδιαφέροντος αποτελεί τη βάση για την επιχειρησιακή προσέγγιση με σκοπό τη χάραξη 

μίας στρατηγικής κοινωνικής ένταξης στο Δήμο Πετρούπολης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνθετικής 

διάγνωσης αξιοποιούνται τα κάτωθι:  

Το εσωτερικό περιβάλλον με αναγνώριση των κυριότερων κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών τα 

οποία έχουν μακροχρόνιο χαρακτήρα και επιπτώσεις στο σύνολό του. 

Το εξωτερικό περιβάλλον με αναγνώριση των κυριότερων παραγόντων που επηρεάζουν την κοινωνική 

ένταξη των ομάδων στόχου.  

Από την αξιοποίηση των παραπάνω προκύπτουν τα κάτωθι συνθετικά πορίσματα αναφορικά με τις 

τάσεις και εξελίξεις της κοινωνικής ένταξης, της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, της 

αγοράς εργασίας και της Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης τα οποία συστηματοποιούνται με την 

ανάλυση S.W.O.T. (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats), που ως μεθοδολογικό εργαλείο, 

αποτελεί έναν μοντελοποιημένο τρόπο καταγραφής των κυριότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν 

από την ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Η ανάλυση 

S.W.O.T. συγκροτείται από τέσσερις σημαντικές παραμέτρους: Δυνατότητες, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και 

Απειλές. Οι δυο πρώτες παράμετροι αφορούν αποκλειστικά τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων ή 

μειονεκτημάτων, ενώ στις δύο τελευταίες προσδιορίζονται τα σημεία εκείνα που διαφαίνεται να 

αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη, που θα πρέπει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός στον Δήμο Πετρούπολης 
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να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει, καθώς και τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο 

μέλλον. 

 

 

 

 

 
SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Ισχυρά άτυπα κοινωνικά δίκτυα (όπως η 

οικογένεια) που αμβλύνουν το κίνδυνο 

της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού  

Ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής 

Ένταξης 

Σημαντικός αριθμός τοπικών 

πρωτοβουλιών για παροχή υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας  

Ύπαρξη Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

Αναπηρία 2010-2020 

Μικρό ποσοστό νοικοκυριών με χαμηλό 

επίπεδο συνθηκών διαβίωσης σε ότι 

αφορά τις ανέσεις των νοικοκυριών  

ΕΣΠΑ 2014-2020 

   ΣΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 

  

 

Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ" 

Διαδημοτικές Ειδικές Δομές και Δράσεις για 

την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των 

Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων 

Πληθυσμού  
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ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  ΑΠΕΙΛΕΣ 

Αυξημένο πλήθος ευπαθών ομάδων 

πληθυσμού  

Περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής 

κρίσης και της ύφεσης 

Περιορισμένο δίκτυο εξειδικευμένων 

δομών κοινωνικής ένταξης  

Περαιτέρω όξυνση της ανεργίας και της 

περιθωριοποίησης ευπαθών ομάδων 

Έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένου 

στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για 

την κοινωνική ένταξη 

 

Υψηλός αριθμός ανασφάλιστων πολιτών 

με επίπτωση στα αποθεματικά των 

Ταμείων και στις δημόσιες δαπάνες για την 

κάλυψη των αναγκών τους από κοινωνικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας. 

   

Διεύρυνση της πληθυσμιακής βάσης των 

περιθωριοποιημένων ατόμων 
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2.3 Οριζόντιες απαιτήσεις 

2.3.1 Ασφάλεια - Εμπιστευτικότητα 

Ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατ’ εντολή της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά συνέπεια, θα είναι υποχρεωμένος στο πλαίσιο του Έργου να δρομολογήσει τις κατάλληλες 

ενέργειες για: 

• την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων εφαρμόζοντας όλες τις διατάξεις 

της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), 

• την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών που 

ενδεχομένως θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, 

• την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που θα διαχειρίζεται 

και θα παρέχει τόσο στο Δήμο όσο και στους ωφελούμενους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα έγγραφα και κάθε άλλο στοιχείο και υλικό οποιασδήποτε 

μορφής που περιέρχονται σε γνώση του ή τίθενται υπόψη του από το Δήμο Πετρούπολης ή τους 

ωφελούμενους και σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο 

παροχής των υπηρεσιών του, απαγορευμένης απολύτως κάθε άλλης χρήσης τους. Απαιτείται 

πιστοποίηση για τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. ISO 27001:2013) Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται έναντι του 

Δήμου Πετρούπολης για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της απαγόρευσης. 

«Ο Δικαιούχος θα διασφαλίσει τη συμμετοχή του στο πλαίσιο της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2 και στα 

θεματικά «Διαδημοτικά Δίκτυα», με στόχο την ομογενοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την 

ανάπτυξη κοινών μεθόδων και εργαλείων, τη βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών πεδίου των 

Κοινωνικών Δομών, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής 

ένταξης στη Δυτική Αθήνα.» 

 

2.4 Συμβατικές Υπηρεσίες - Ενέργειες 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού του Έργου στο σύνολο των Κοινωνικών Τομέων (Κ.Τ.), καθώς και οι 

Λοιπές Υπηρεσίες και Λειτουργικές Δαπάνες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του 

Έργου, φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 2).  

Κοινωνικοί Τομείς (Κ.Τ.) 

ΚΤ 0: Διοικητική Υποστήριξη  

Σκοπός  Σκοπός είναι η επίτευξη αποτελεσματικού διοικητικού συντονισμού του έργου, 

προκειμένου να επιτευχθεί η άρτια και ομαλή υλοποίησή του, σε επίπεδο 

οριζόντιας οργάνωσης των επιμέρους δράσεων 

Υπηρεσίες  ΚΤ.0.1 Παροχή οριζόντιων υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης 

Ανάλυση Κύρια λειτουργία στο παρόν πεδίο είναι ο προγραμματισμός και η υποστήριξη 

όλων των οργανωτικών διαδικασιών με στόχο την ομαλή λειτουργία του έργου.  

Το διοικητικό προσωπικό τηρεί φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει: αρχείο 

αναφορών, αρχείο αλληλογραφίας, αρχείο δράσεων δημοσιότητας-προβολής και 

δικτύωσης με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, αρχείο με τα παρουσιολόγια και 

τις άδειες του προσωπικού, αρχείο ωφελούμενων κ.α. 
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Επιπλέον, παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων και 

φροντίζει για τον προγραμματισμό και την τήρηση του καθημερινού ωρολογίου 

προγράμματος. 

Καθίσταται έτσι εφικτή η δυνατότητα επίκαιρης πληροφόρησης σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης του έργου και του έγκαιρου εντοπισμού τυχόν προβλημάτων 

και διατύπωσης προτάσεων για την επίλυσή τους. 

Οι διοικητικές υπηρεσίες που θα προσφέρει ο ανάδοχος στον Δήμο 

κωδικοποιούνται στις ακόλουθες: 

1. Διαμόρφωση Συστήματος και διαδικασίας ενημέρωσης, υποβολής αιτήσεων 

των δυνητικά ωφελούμενων  

2. Υποστήριξη της εφαρμογής της διαδικασίας προσέλκυσης των ωφελούμενων, 

που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Προσέλκυση των ωφελούμενων – Υποβολή Αιτήσεων 

• Επεξεργασία – Ταξινόμηση Αιτήσεων- Έλεγχος Δικαιολογητικών (υποστήριξη 

της Αναθέτουσας Αρχής στις διαδικασίες) 

Τρόπος 

Υλοποίησης / 

Συντονισμός 

Ενεργειών  

Η ομάδα του αναδόχου θα συνεργαστεί με τα στελέχη του δικαιούχου, τους 

φορείς, της Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου Πετρούπολης, του 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, αλλά και της Διαχειριστικής Αρχής, με στόχο να 

καταστεί δυνατή η εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος διοίκησης που 

αφενός θα τροφοδοτεί τα στελέχη του δικαιούχου με τα απαραίτητα στοιχεία και 

πληροφορίες για την υλοποίηση και αφετέρου θα κινητοποιεί συνέργειες και 

οικονομίες κλίμακας για την βέλτιστη και ορθολογική υλοποίηση του έργου.  

Οι υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει ο ανάδοχος στοχεύουν στην υποστήριξη του 

Δήμου αναφορικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων από τους υποψήφιους 

που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 

Αναλυτικότερα σε πρώτο στάδιο, ο ανάδοχος σε συνεννόηση με τα αρμόδια 

στελέχη του Δήμου θα οριστικοποιήσει το σύστημα και τη διαδικασία 

ενημέρωσης, υποβολής αιτήσεων, των δυνητικά ωφελούμενων. Επίσης, ο 

ανάδοχος σε συνεργασία με τα στελέχη της Κοινωνικής Προστασίας θα 

ενημερώσει τους ωφελούμενους για τα δικαιολογητικά που πρέπει να 

προσκομίσουν, θα συλλέξει και θα ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ο 

υποψήφιος ανάδοχος, μέσω συναντήσεων ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων, θα 

συνδράμει ώστε να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(General Data Protection Regulation) 

 

ΚΤ 1: Ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες 

ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση 

Σκοπός  Βασικός σκοπός του παρόντος Κοινωνικού Τομέα είναι η διασφάλιση ότι αφενός 

θα εντοπίσει και θα εντάξει στα πλαίσια της δράσης άτομα, που ανήκουν στην 

ομάδα στόχου και τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με αναπηρία και 

χρόνιες παθήσεις και αφετέρου θα συμβάλει στην επιτυχία των επόμενων 

υπηρεσιών που αφορούν την ενδυνάμωση, κινητοποίηση, υποστήριξη 
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κοινωνική ένταξη και εν τέλει την προώθηση στην απασχόληση των ατόμων 

αυτών.  

Υπηρεσίες  ΚΤ.1.1 Υπηρεσίες που αφορούν σε συμβουλευτική υποστήριξη 

ΚΤ.1.2 Υπηρεσίες που αφορούν σε: βιωματική ενδυνάμωση και διοχέτευση σε 

δράσεις κάθε μορφής τέχνης. Εργοθεραπεία 

ΚΤ.1.3 Υπηρεσίες που αφορούν στην ανάπτυξη δικτύου υποστήριξης των 

ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση, ώστε να προωθηθεί η επίτευξη της 

καθολικής τους πρόσβαση στην εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Ανάλυση Κύρια λειτουργία αποτελεί η διαδικασία διάγνωσης αναγκών, η οποία χωρίζεται 

σε επιμέρους στάδια που οδηγούν από το γενικό στο ειδικό. Κάθε στάδιο που 

ολοκληρώνεται οδηγεί σε μεγαλύτερη εμβάθυνση.  

Η διαδικασία διάγνωσης αναγκών εκτός από τη συλλογή πληροφοριών, 

περιλαμβάνει την αποτίμηση, αξιολόγηση και αυτοαξιολόγησης τους, υπό την 

έννοια ότι ο ωφελούμενος συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία αυτή.  

Ειδικότερα, η αξιολόγηση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στα πλαίσια 

της διαδικασίας αυτής δεν γίνεται μονόπλευρα από τα στελέχη του αναδόχου, 

αλλά προκύπτει από τη συνεργασία με το επωφελούμενο άτομο. 

Παράλληλα, σχεδιάζεται ένα πλέγμα δράσεων εξατομικευμένης προσέγγισης ως 

προς την ενίσχυση της προσωπικότητας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

της κοινωνικής ένταξης του ωφελούμενου και προ-επαγγελματικής 

συμβουλευτικής (επίλυση ψυχολογικών προβλημάτων προσαρμογής που 

συνδέονται με την αγορά εργασίας, την ομαδικότητα, τους στόχους, τη 

διαχείριση χρόνου, το επάγγελμα κ.λπ.) το οποίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω 

παραπομπή είτε εσωτερικά είτε σε άλλους φορείς και υπηρεσίες. 

Βασική επιδίωξη είναι η ενδυνάμωση/ ενθάρρυνση του ωφελούμενου για την 

ανάληψη δράσης στην επίλυση των επιμέρους κοινωνικών, οικονομικών, 

οικογενειακών δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται ο 

προσδιορισμός της δυσκολίας, η ανίχνευση των παραγόντων εκείνων που έχουν 

αποκλείσει τον ωφελούμενο από την αγορά εργασίας καθώς και η 

συνειδητοποίηση αυτών από τον ίδιο τον ωφελούμενο. 

Ανάλ Τρόπος 

Υλοποίησης / 

Συντονισμός 

Υπηρεσιών υση 

Για την υλοποίηση της δράσης, ειδικοί σύμβουλοι από την ομάδα του αναδόχου, 

θα αναλάβουν, να υποδεχτούν τους δυνητικούς ωφελούμενους, να τους 

ενημερώσουν, να διαγνώσουν, στα πλαίσια αρχικών συνεδριών, τις ανάγκες 

τους και αναλόγως να τους παραπέμψουν στους επόμενους Κοινωνικούς Τομείς 

ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του Δήμου (Κοινωνική Υπηρεσία, ψυχολόγους, 

κέντρο κοινότητας κ.λπ.) 

 

 

 

 

 



         
33 από 78 

 

                                                   

 

ΚΤ 2: Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων 

Σκοπός  Βασικός σκοπός είναι η πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων 

τέκνων 

Υπηρεσίες  

 

 

 

 

 

ΚΤ.2.1 Κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη 

δυσλειτουργικών οικογενειών 

ΚΤ.2.2 Στήριξη οικογενειών με παραβατικούς ανηλίκους για την αντιμετώπιση 

των διακρίσεων, πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και αντιμετώπισης του 

κοινωνικού στίγματος 

Ανάλυση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύρια λειτουργία, στο πλαίσιο του παρόντος Κοινωνικού Τομέα, είναι η 

συνεργασία του συμβούλου με τον ωφελούμενο για την ενημέρωση και 

εξειδικευμένη πληροφόρησή του σε που αφορούν στη στήριξη της οικογένειας 

και των ανήλικων τέκνων. 

Μια επιπλέον λειτουργία του παρόντος ΚΤ είναι η διενέργεια συνεδριών Ο 

Κοινωνικός Λειτουργός ενημερώνει τον ωφελούμενο για τη δυνατότητα 

συνεδριών και παραπέμπει σε εξειδικευμένους επιστήμονες, με στόχο την 

κοινωνική ενδυνάμωση καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη 

δυσλειτουργικών οικογενειών και οικογενειών με παραβατικούς ανηλίκους για 

την αντιμετώπιση των διακρίσεων, πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και 

αντιμετώπισης του κοινωνικού στίγματος 

Επιπλέον, ο Κοινωνικός Λειτουργός και ο Ψυχολόγος θα είναι στην διάθεση του 

ωφελούμενου και μετά το πέρας των συνεδριών και μέχρι να ολοκληρωθεί η 

φάση προσαρμογής του στο νέο περιβάλλον, προκειμένου να επιλυθούν τυχόν 

ζητήματα συνεργασίας ή αποδοχής του και να διασφαλιστεί η ομαλή ένταξη στην 

οικογένεια και κοινότητα. 

Τρόπος 

Υλοποίησης / 

Συντονισμός 

Ενεργειών 

Για την υλοποίηση της δράσης, η ομάδα του αναδόχου, θα κάνει χρήση των 

εργαλείων και μεθοδολογιών διάγνωσης αναγκών, ενδυνάμωσης, προσομοίωσης 

συνθηκών ομαλής ένταξης στην οικογένεια και κοινότητα. 

Οι σύμβουλοι θα βοηθήσουν τους ωφελούμενους να κατανοήσουν και να 

αναγνωρίσουν τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους, ενώ παράλληλα μέσω 

εργαλείων και μεθοδολογιών και προσομοίωσης συμπεριφοράς στα πλαίσια 

ομαλής ένταξης στην οικογένεια και κοινότητα., θα τους βοηθήσει να 

αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα, που θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν 

ομαλά στην οικογένεια και κοινότητα. Παράλληλα, θα τους ενημερώσουν για 

προγράμματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών . 
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ΚΤ 3: Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων και των οικογένειών τους 

Σκοπός  

 

 

Βασικός σκοπός του παρόντος πεδίου αποτελεί η ανοιχτή φροντίδα και 

βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους 

Υπηρεσίες  ΚΤ.3.1 Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ' Ηλικία 

(υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας/πρόνοιας, συνοδείας, ενεργού 

γήρανσης κ.λπ.) 

ΚΤ.3.2 Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα 

ηλικιωμένων: φυσιοθεραπείας και αποκατάσταση 

ΚΤ.3.3 Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα 

ηλικιωμένων: εργοθεραπεία, κινησιοθεραπεία 

ΚΤ.3.4 Υπηρεσίες ανίχνευσης έγκαιρης διάγνωσης και υποστήριξης 

ατόμων με διαταραχές μνήμης 

ΚΤ.3.5 Υποστήριξη της κατ' οίκον φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων με 

κινητικά ή άλλα προβλήματα 

Ανάλυση Κύρια λειτουργία του παρόντος πεδίου είναι η συνεργασία του 

συμβούλου στο πλαίσιο ανάπτυξης της ομαδικότητας & βελτίωσης της 

αυτοεκτίμησης με τους ωφελούμενους και των οικογενειών τους, ώστε 

να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες προς την Γ΄ ηλικία η εξειδικευμένη 

φροντίδα ηλικιωμένων, με εργοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, ιατρείο 

μνήμης, κατ' οίκον φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων με κινητικά ή άλλα 

προβλήματα 

Τρόπος 

Υλοποίησης/Συντονισμός 

Ενεργειών  

Θα πραγματοποιηθεί με Νευρολογικές ή νοηματικές εξετάσεις για να 

αξιολογηθούν οι ικανότητες σκέψης όπως η μνήμη, γλώσσα, προσοχή 

και επίλυση προβλημάτων, οι οποίες επακόλουθα βοηθούν στον 

εντοπισμό της βασικής αιτίας ή το είδος της άνοιας. 

 Επίσης με τη χρήση εργαλείων (διαγνωστικών τεστς), και μεθοδολογιών 

διάγνωσης αναγκών, ενδυνάμωσης, αποκατάστασης αλλά και με 

ομαδικές συνεδρίες. 

 

ΚΤ 4: Δράσεις Δημοσιότητας 

Σκοπός  Βασικός σκοπός είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων - (δυνητικών) 

ωφελούμενων του έργου και η πληρέστερη πληροφόρησή τους για την 

κινητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή τους. Συμπληρωματική επιδίωξη είναι η 

παρουσίαση και προβολή του έργου, των στόχων του και των δράσεων του, καθώς 

και η διάχυση των αποτελεσμάτων του και η δημιουργία θετικού κλίματος και 

δικτύου πολλαπλασιαστών ενημέρωσης 

Υπηρεσίες ΚΤ.4.1 Υπηρεσίες Δημοσιότητας, Διάχυση του περιεχομένου και των 

αποτελεσμάτων των Δράσεων, Ενημερωτικές Δράσεις για την Κοινότητα.  

-έκδοση & διανομή έντυπου υλικού ενημέρωσης και πληροφόρησης,  
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-αναρτήσεις και δελτία τύπου,  

- διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων ((ομιλία-παρουσίαση, workshop, 

βίντεο, έντυπο υλικό , αφίσα, τρίπτυχα έντυπα, λευκώματα, προσκλήσεις και 

προγράμματα για την κάθε εκδήλωση και ημερίδα, ενημερωτικά δελτία για και 

ΜΜΕ, κτλ).,   

- δημιουργία microsite,  

-έντυπη διαφήμιση,  

-προβολή και δημοσιότητα σε social media. 

ΚΤ.4.2 Εκδηλώσεις και Ημερίδες 

Ανάλυση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΤ.4.1 Κύρια λειτουργία, στο πλαίσιο του παρόντος Κοινωνικού Τομέα, είναι ο 

σχεδιασμός και εφαρμογή ενεργειών ενημέρωσης και πληροφόρησης της κοινής 

γνώμης, αλλά και ενεργοποίησης της ομάδας στόχου, για την ένταξη ή επανένταξή 

τους στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει την επιμέλεια και δημοσίευση δελτίων 

τύπου, αναρτήσεων, τον σχεδιασμό και αναπαραγωγή ενημερωτικών εντύπων, 

φυλλαδίων, αλλά και την διοργάνωση εκδηλώσεων – happening σε χώρους που 

συχνάζουν ή είναι προσβάσιμοι από τους ωφελούμενους. 

Επιπλέον ενέργεια αποτελεί η ενημέρωση ανταλλαγή εμπειριών και διάδοση 

καλών πρακτικών μεταξύ ωφελούμενων της τοπικής κοινωνίας. Η ενέργεια θα 

υλοποιηθεί με την συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων σε ημερίδες ή θεματικά 

εργαστήρια που θα οργανωθούν σχετικά με τα οφέλη της δράσης ατόμων 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της διαφορετικότητας. 

ΚΤ.4.2 Ειδικότερα, προβλέπεται να διεξαχθούν 5 εκδηλώσεις-ημερίδες στις 

οποίες θα συμμετέχουν περίπου 100 άτομα σε καθεμία. Ενδεικτικά ημερίδες 

(3X2500€) και εργαστήρια ή σεμινάρια (2X1250€). 

Στις εκδηλώσεις-ημερίδες θα υπάρχει οπτικοακουστική κάλυψη, διάθεση 

έντυπου ενημερωτικού υλικού καθώς και διαλείμματα για καφέ Κατ’ ελάχιστο το 

έντυπο υλικό το οποίο θα αναπαραχθεί από τον ανάδοχο για όλες τις εκδηλώσεις 

είναι 300 Αφίσες (διαστάσεων Α3, τετραχρωμία), 400 δίπτυχα προγράμματα 

(διαστάσεων Α5, τετραχρωμία), 2500 δίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια 

(διαστάσεων Α5, τετραχρωμία), 1 banner roll up (διαστάσεων 2,00Χ0,80m, 

τετραχρωμία). Επίσης, 2 catering με καφέ και βουτήματα 

Τρόπος 

Υλοποίησης / 

Συντονισμός 

Ενεργειών 

Για την υλοποίηση της δράσης, η ομάδα του αναδόχου, θα σχεδιάσει και 

υλοποιήσει ένα συνεκτικό πλάνο δημοσιότητας που θα αφορά έκδοση & διανομή 

έντυπου υλικού ενημέρωσης και πληροφόρησης, αναρτήσεις και δελτία τύπου, 

αλλά και διοργάνωση εκδηλώσεων. 

 

ΚΤ 5: Υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού των Δράσεων 

Σκοπός  Σκοπός είναι η επίτευξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου επιστημονικής 

υποστήριξης του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η άρτια και ομαλή υλοποίησή 

του, τόσο σε ποσοτικούς (επίτευξη Δεικτών Αποτελέσματος και Εκροών) όσο και 

σε ποιοτικούς όρους.  

Υπηρεσίες 
ΚΤ.5.1 Επιστημονικός Συντονισμός  
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Ανάλυση  ΚΤ.5.1 Κύρια λειτουργία είναι ο αναλυτικός προσδιορισμός των εργασιών που 

απαιτούνται, ο προγραμματισμός τους και η αναλυτική καταγραφή της εξέλιξής 

τους για την υποστήριξή του (στελέχωση, συστήματα, επικοινωνίες κ.λπ.). 

Καθίσταται έτσι εφικτή η δυνατότητα επίκαιρης πληροφόρησης σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης του έργου και του έγκαιρου εντοπισμού τυχόν προβλημάτων 

και διατύπωσης προτάσεων για την επίλυσή τους. 

Επιπλέον, αφορά τον έλεγχο της τήρησης του λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ενημερώνεται η ΕΥΔ, σχετικά με την 

πορεία του έργου αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο και την επίτευξη των 

επιμέρους στόχων που έχουν τεθεί. 

Σημαντική συνιστώσα είναι η επιδίωξη στρατηγικών συνεργασιών με φορείς και 

κοινωνικές υπηρεσίες της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο 

""ΦΡΟΝΤΙΖΩ" και "ΕΝΤΑΣΣΩ""). 

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με στόχο να 

επαναλαμβάνονται οι δράσεις στους 20 μήνες. Οι ωφελούμενοι προβλέπεται ότι 

θα λαμβάνουν μέρος στο σύνολο των δράσεων του έργου. Η ολοκλήρωση 

συμμετοχής του ωφελούμενου στο έργο πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση 

της συμμετοχής του στις δράσεις. Ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου θα έχει 

την ευθύνη της υποδοχής των ωφελούμενων και της ενημέρωσης τους σχετικά με 

τις ενέργειες του έργου. Σε αυτό το σημείο οι ωφελούμενοι θα δηλώσουν γραπτά 

ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο των δράσεων και τη συμμετοχή τους σε αυτές. 

Επιπλέον, ο επιστημονικά υπεύθυνος θα εποπτεύει το έργο των επαγγελματιών-

συμβούλων με δίωρες συναντήσεις κάθε μήνα με στόχο, την τακτική ενημέρωση 

του φακέλου κάθε ωφελούμενου καθώς και την εσωτερική αξιολόγηση της 

πορείας υλοποίησης της πράξης. Επιπρόσθετα, ο υπεύθυνος του έργου θα 

συμμετέχει σε δίωρες μηνιαίες συναντήσεις με στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

και τον Υπεύθυνο Πράξης, με στόχο την ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας 

του έργου. 

Ο επιστημονικά υπεύθυνος θα τηρεί φάκελο με: αρχείο καταγραφής πορείας για 

κάθε ωφελούμενο, φάκελο εποπτειών, φάκελο εσωτερικής αξιολόγησης και 

φάκελο συνεργασίας με υπηρεσιακούς φορείς(Κοινωνική Υπηρεσία και Υπεύθυνο 

Πράξης). 

Τρόπος 

Υλοποίησης / 

Συντονισμός 

Ενεργειών 

ΚΤ.5.1 Η ομάδα του αναδόχου θα συνεργαστεί με τα στελέχη του δικαιούχου, τους 

φορείς, της Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου Πετρούπολης, του 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, αλλά και της Διαχειριστικής Αρχής, με στόχο να 

καταστεί δυνατή η εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος διοίκησης που 

αφενός θα τροφοδοτεί τα στελέχη του δικαιούχου με τα απαραίτητα στοιχεία και 

πληροφορίες για την υλοποίηση και αφετέρου θα κινητοποιεί συνέργειες και 

οικονομίες κλίμακας για την βέλτιστη και ορθολογική υλοποίηση του έργου.  

Οι υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει ο ανάδοχος στοχεύουν στην υποστήριξη του 

Δήμου αναφορικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων από τους υποψήφιους 

που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 
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Αναλυτικότερα σε πρώτο στάδιο, ο ανάδοχος σε συνεννόηση με τα αρμόδια 

στελέχη του Δήμου θα οριστικοποιήσει το σύστημα και τη διαδικασία 

ενημέρωσης, υποβολής αιτήσεων, των δυνητικά ωφελούμενων. Επίσης, ο 

ανάδοχος σε συνεργασία με τα στελέχη της Κοινωνικής Προστασίας θα 

ενημερώσει τους ωφελούμενους για τα δικαιολογητικά που πρέπει να 

προσκομίσουν, θα συλλέξει και θα ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ο 

υποψήφιος ανάδοχος, μέσω συναντήσεων ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων, θα 

συνδράμει ώστε να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(General Data Protection Regulation). 

 

Πίνακας 1: Κοινωνικοί Τομείς και υπηρεσίες που δύναται να ενεργοποιηθούν ανά Κοινωνικό Τομέα 

Κοινωνικός 

Τομέας 

(κωδ) 

Υπηρεσίες Πρόσκλησης 
Ενεργοποίηση στο 

πλαίσιο του Έργου 

KT_0 Διοικητική Υποστήριξη 

 0.1 Παροχή οριζόντιων υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης X 

KT_1 
Ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες 

ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση 

 1.1 Υπηρεσίες που αφορούν σε συμβουλευτική υποστήριξη X 

 

1.2 
Υπηρεσίες που αφορούν σε: βιωματική ενδυνάμωση και διοχέτευση σε 

δράσεις κάθε μορφής τέχνης. Εργοθεραπεία 
X 

1.3 

Υπηρεσίες που αφορούν στην ανάπτυξη δικτύου υποστήριξης των ατόμων με 

αναπηρία/χρόνια πάθηση, ώστε να προωθηθεί η επίτευξη της καθολικής 

τους πρόσβασης στην εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

X 

KT_2 Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων 

 2.1 
Κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη 

δυσλειτουργικών οικογενειών 
X 

 2.2 

Στήριξη οικογενειών με παραβατικούς ανηλίκους για την αντιμετώπιση των 

διακρίσεων, πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και αντιμετώπισης του 

κοινωνικού στίγματος 

X 

KT_3 
Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων και των οικογένειών τους 

 3.1 
Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ' Ηλικία (υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας/πρόνοιας, συνοδείας, ενεργού γήρανσης κ.λπ.) 
X 

 3.2 
Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων: 

φυσιοθεραπείας και αποκατάσταση 
X 

 3.3 
Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων: 

εργοθεραπεία, κινησιοθεραπεία 
X 

 3.4 
Υπηρεσίες ανίχνευσης έγκαιρης διάγνωσης και υποστήριξης ατόμων με 

διαταραχές μνήμης 
X 

 3.5 
Υποστήριξη της κατ' οίκον φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων με κινητικά ή 

άλλα προβλήματα 
X 

KT_4 Δράσεις Δημοσιότητας 
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Κοινωνικός 

Τομέας 

(κωδ) 

Υπηρεσίες Πρόσκλησης 
Ενεργοποίηση στο 

πλαίσιο του Έργου 

 
4.1 

Υπηρεσίες Δημοσιότητας, Διάχυση του περιεχομένου και των 

αποτελεσμάτων των Δράσεων, Ενημερωτικές Δράσεις για την Κοινότητα 
X 

4.2 Εκδηλώσεις και Ημερίδες Χ 

ΚΤ_5 Υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού των Δράσεων 

 5.1 Επιστημονικός Συντονισμός Χ 

 

 

Πίνακας 2: Συνολικός / Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός της Δράσης 

Κ.Τ. 

(ΚΩΔ) 
Κ.Τ. (ΠΕΡ) 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% Κατανομή 

KT_0 Διοικητική Υποστήριξη 24.150,00 €  5.796,00 €  29.946,00 €  6,95% 

KT_1 

Ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία 

και χρόνιες παθήσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες 

ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και 

προώθησης στην απασχόληση 

48.150,00 €  11.556,00 €  59.706,00 €  13,85% 

KT_2 
Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των 

ανήλικων τέκνων 
24.180,00 €  5.803,20 €  29.983,20 €  6,96% 

KT_3 

Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των 

ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες 

παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των 

οικογενειών τους 

195.250,00 €  46.860,00 €  242.110,00 €  56,17% 

ΚΤ_4 Δράσεις Δημοσιότητας 16.850,00 €  4.044,00 €  20.894,00 €  4,85% 

ΚΤ_5 
Υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού των 

Δράσεων 
39.055,00 €  9.373,20 €  48.428,20 €  11,23% 

Υποσύνολο ΚΤ 347.635,00 €  83.432,40 €  431.067,40 €  100,00% 

 

Α. Ενέργειες στήριξης και προετοιμασίας για τη λειτουργία του προγράμματος 

• Ενημέρωση Αρχείου Ωφελούμενων  

Θα τηρηθεί από τον ανάδοχο αρχείο το οποίο θα διαχειρίζεται εύκολα και αποτελεσματικά τα στοιχεία 

των ωφελούμενων. 

Με τη δυνατότητα να εντοπίζουμε αυτόματα το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με τα προβλήματα 

υγείας που χρήζουν ιατρικής και συμβουλευτικής υποστήριξης . 

Το αρχείο ωφελούμενων ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα  
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• Δημιουργία ατομικού ιατρικού φακέλου  

Ενημερωμένο ιατρικό ιστορικό. 

Ερωτηματολόγιο από το οποίο προκύπτουν τα προβλήματα υγείας, οι αδυναμίες, οι δεξιότητες, τα 

στοιχεία του χαρακτήρα καθώς και τα ενδιαφέροντα του κάθε ωφελούμενου. 

Δελτίο συνέντευξης από το οποίο προκύπτει η πορεία του με σημείο αναφοράς τις ενέργειες του κέντρου 

. 

• Διαδικασία σύζευξης κέντρου άνοιας και παθήσεων τρίτης ηλικίας – ωφελούμενων 

Καλούνται οι ωφελούμενοι σε προσωπική συνάντηση με τον υπεύθυνο του κέντρου άνοιας, η οποία έχει 

σαν στόχο την διαμόρφωση του προσωπικού, ιατρικού προφίλ του. Ταυτόχρονα, ενημερώνονται οι 

ωφελούμενοι που αντλούνται από το αρχείο με γνώμονα την σχέση του ιατρικού ιστορικού και 

ενδιαφέροντα. 

• Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης ωφελούμενων, το κέντρο άνοιας και παθήσεων τρίτης ηλικίας 

αναζητεί τον ωφελούμενο που πληροί τις προϋποθέσεις της προσφερόμενης δράσης, κάνοντας 

χρήση της μηχανής αναζήτησης ωφελούμενων και του ατομικού φακέλου τους. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας δίνεται η ευκαιρία στους ωφελούμενους να αναδείξουν τα ιατρικά-

ψυχολογικά προβλήματα, κλίσεις και τις δεξιότητές τους και να βελτιωθεί η ποιότητας ζωής τους. 

Πραγματοποίηση ημερίδας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος και διάδοση 

της προσπάθειας για βελτίωση της κατάστασης των ωφελούμενων. Στην ημερίδα καλούνται τοπικοί 

ιατρικοί φορείς, φορείς του δημοσίου, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κλπ. 

 

Β. Ενέργειες στήριξης μετά το πέρας των υποστηρικτικών δράσεων  

• Μετάπαρακολούθηση 

Το Κέντρο άνοιας και παθήσεων τρίτης ηλικίας είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαρκή παρακολούθηση 

και ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε ωφελούμενου έως και ένα έτος μετά την λήξη του 

προγράμματος. 

Για τον λόγο αυτό ο υπεύθυνος του έργου έρχεται σε επαφή με τους ωφελούμενους με σκοπό την διαρκή 

ενημέρωση του ατομικού φακέλου και της βάσης δεδομένων, όσον αφορά τη δράση και τα 

αποτελέσματά της .  

Κατά τις ενέργειες αυτές, γίνεται προσπάθεια στήριξης και τόνωσης των εσωτερικών χαρακτηριστικών 

τους (αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, πνευματική σταθερότητα), τόνωση των εξωτερικευμένων 

χαρακτηριστικών (κοινωνικότητα, αντιληπτική ικανότητα επικοινωνίας, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία), 

δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στα εσωτερικά κίνητρα και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, ενώ 

επισημαίνονται προς βελτίωση κάποια αδύνατα σημεία σε σχέση με τους ειδικούς στόχους του κάθε 

ωφελούμενου. 

• Διασύνδεση του Κέντρου Άνοιας και παθήσεων τρίτης ηλικίας με υπάρχοντες μηχανισμούς. 

Εκτός από τη διαρκή επικοινωνία με τους συμβούλους του κέντρου, ο υπεύθυνος του κέντρου άνοιας 

θα συνεργάζεται και με άλλους φορείς με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη βελτίωση της 

φυσικής κατάστασης και ποιότητας ζωής των ωφελουμένων. 
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2.5 Ωφελούμενοι του έργου 

Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών του Έργου ανά Κ.Τ., κωδικοποιούνται στον Πίνακα που ακολουθεί 

(Πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3: Κοινωνικοί Τομείς και Ωφελούμενοι στο πλαίσιο του Έργου 

 

Κοινωνικοί Τομείς παροχής υπηρεσιών Ωφελούμενοι 

ΚΤ-1: Ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με 

αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε κοινωνικές 

υπηρεσίες ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και 

προώθησης στην απασχόληση 

• ΑΜΕΑ και οικογένειες αυτών, γενικό κοινό της 

Κοινότητας 

ΚΤ-2: Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των 

ανήλικων τέκνων 

• Άτομα και οι οικογένειες τους που ανήκουν 

κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, με 

χαμηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ  

• Ηλικιωμένοι, άτομα και οικογένειες που 

συμβιούν και που απειλούνται από φτώχεια 

και κοινωνικό αποκλεισμό 

ΚΤ-3: Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των 

ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων και των οικογένειών τους 

•  Άτομα και οι οικογένειες τους που ανήκουν 

κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, με 

χαμηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ  

• Ηλικιωμένοι, άτομα και οικογένειες που 

συμβιούν και που απειλούνται από φτώχεια 

και κοινωνικό αποκλεισμό 

 

Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις  

Η Δράση δύναται να συνδεθεί συμπληρωματικά με τις κοινωνικές δομές, υπηρεσίες και προγράμματα 

σε σχέση με τις ευάλωτες ομάδες του Δήμου που λειτουργούν στη Διεύθυνση Παιδείας Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, και είναι οι εξής:  

1. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

5. ΚΑΠΗ 

6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

7. ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΟΙΑΣ 

Επίσης η εν λόγω δράση δύναται να συνδεθεί συμπληρωματικά με την δράση 9.4.ΑΣΔΑ.2 του ΑΣΔΑ η 

οποία είναι μια οριζόντια δράση υποστήριξης (μέσω εκπαίδευσης προσωπικού – ερευνών κ.α.) και θα 

συνδράμει οριζόντια στις δράσεις του Άξονα 09 της ΒΑΑ/ΟΧΕ.  
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3. Ομάδα Έργου: Οργάνωση και διάρθρωση σε Υποομάδες 

Για την υλοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών του παρόντος Έργου, επιλέγονται οι ακόλουθες 

ειδικότητες από το «menu» των δυνητικών επιλογών των επιστημονικών και των λοιπών ειδικοτήτων 

της Ομάδας Έργου. 

Αναλυτική απασχόληση ανά ΚΤ και επιμέρους υπηρεσίες και ανά κατηγορία εμπειρίας των μελών της 

Ο.Ε. γίνεται στο Παράρτημα της παρούσης. 

Πίνακας 4: Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου  

Εν δυνάμει ειδικότητες στελεχών Ομάδας Έργου Επιλογές 

1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (τουλάχιστον 15 έτη εμπειρία)  X 

2. Κοινωνικός Λειτουργός X 

4. Ψυχολόγος X 

5. Επιστήμων Υγείας / Επισκέπτης Υγείας X 

8. Ιατρός / Γενικός Ιατρός, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Επιδημιολόγος, Παθολόγος X 

9. Εργοθεραπευτής X 

10. Φυσιοθεραπευτής X 

11. Νοσηλευτής X 

14. Επιστημονικές Ειδικότητες Δημιουργικής Απασχόλησης όπως εκπαιδευτές 

εργαστηρίων εικαστικών τεχνών, μουσικοθεραπευτές και εκπαιδευτές θεατρικής 

αγωγής, με προηγούμενη εμπειρία σε ΑΜΕΑ X 

15. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες, όπως επιστήμονες υγείας ειδικοί στην 

γηριατρική και στην Ψυχογηριατρική X 

19. Διοικητικός X 

21. Σύμβουλος Δημοσιότητας X 

 

Οι συγκεκριμένοι «Κοινωνικοί Τομείς» (ΚΤ) και οι αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν στους ωφελούμενους στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Έργου, σε συνέχεια της 

επιλογής του Πίνακα παραπάνω (Πίνακας 4) φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5).  

Πίνακας 5: Επιλεγμένοι Κοινωνικοί Τομείς και Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους 

ωφελούμενους στο πλαίσιο της υλοποίησης του παρόντος  

Κοινωνικός 

Τομέας (κωδ) 
ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ (ΠΕΡ) 

KT_0 Διοικητική Υποστήριξη 

 0.1 Παροχή οριζόντιων υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης 

KT_1 

Ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε 

κοινωνικές υπηρεσίες ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην 

απασχόληση 

 1.1 Υπηρεσίες που αφορούν σε συμβουλευτική υποστήριξη 

 1.2 
Υπηρεσίες που αφορούν σε: βιωματική ενδυνάμωση και διοχέτευση σε 

δράσεις κάθε μορφής τέχνης. Εργοθεραπεία 
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Κοινωνικός 

Τομέας (κωδ) 
ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ (ΠΕΡ) 

1.3 

Υπηρεσίες που αφορούν στην ανάπτυξη δικτύου υποστήριξης των 

ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση, ώστε να προωθηθεί η επίτευξη της 

καθολικής τους πρόσβαση στην εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

KT_2 Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων 

 2.1 
Κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη 

δυσλειτουργικών οικογενειών 

 2.2 

Στήριξη οικογενειών με παραβατικούς ανηλίκους για την αντιμετώπιση 

των διακρίσεων, πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και 

αντιμετώπισης του κοινωνικού στίγματος 

KT_3 
Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες 

παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογένειών τους 

 3.1 
Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ’ Ηλικία (υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας/πρόνοιας, συνοδείας, ενεργού γήρανσης κ.λπ.) 

 3.2 
Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων: 

φυσιοθεραπείας και αποκατάσταση 

 3.3 
Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων: 

εργοθεραπεία, κινησιοθεραπεία 

 3.4 
Υπηρεσίες ανίχνευσης έγκαιρης διάγνωσης και υποστήριξης ατόμων με 

διαταραχές μνήμης 

 3.5 
Υποστήριξη της κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων με κινητικά ή 

άλλα προβλήματα 

KT_4 Δράσεις Δημοσιότητας 

 
4.1 

Υπηρεσίες Δημοσιότητας, Διάχυση του περιεχομένου και των 

αποτελεσμάτων των Δράσεων, Ενημερωτικές Δράσεις για την Κοινότητα 

4.2 Εκδηλώσεις και Ημερίδες 

ΚΤ_5 Υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού των Δράσεων 

 5.1 Επιστημονικός Συντονισμός 

 

Με βάση την ανωτέρω προσέγγιση, και την στόχευση της κάθε υπηρεσίας και την ανάγκη υποστήριξης 

από συνδυασμό των ειδικοτήτων και του επιπέδου εμπειρίας των μελών της Ο.Ε., συγκροτείται η 

κατάλληλη σύνθεση της Ο.Ε., σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί ( 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6). 
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Πίνακας 6: Επιλεγμένες Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου – Συγκεντρωτική Παρουσίαση  

Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior 

Ειδικοί σε 

Δημιουργική 

Απασχόληση 

Διοικητικοί, 

Λοιπές 

βοηθητικές 

ειδικότητες 

Συνολικοί Α/Μ 

Απασχόλησης 

01. Υπεύθυνος Ομάδας 

Έργου (τουλάχιστον 15 

έτη εμπειρία)  

1 1     12 

02. Κοινωνικός 

Λειτουργός 
2  1 1   25 

04. Ψυχολόγος 1  1    19 

06. Λογοθεραπευτής 1  1    7 

07. Επιστήμων Υγείας / 

Επισκέπτης Υγείας 
1   1   12 

08. Ιατρός / Γενικός 

Ιατρός, Ιατρός 

Δημόσιας Υγείας, 

Επιδημιολόγος, 

Παθολόγος 

1  1    18 

09. Εργοθεραπευτής 1  1    7 

10.Φυσιοθεραπευτής 1   1   19 

11.Νοσηλευτής 1   1   16 

14.Επιστημονικές 

Ειδικότητες 

Δημιουργικής 

Απασχόλησης 

(Γυμναστής, 

Καθηγητές, Μουσικοί, 

μέλη θεατρικών 

ομάδων κ.λπ.) 

1    1  15 

15.Λοιπές 

Επιστημονικές 

Ειδικότητες (ad hoc π.χ. 

ειδικοί σε 

γεροντολογία, 

γηριατρική, στην 

Ψυχογηριατρική, 

mentoring, 

Πληροφορικοί κ.λπ.) 

2  1 1   9 

19.Διοικητικός 1     1 15 
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21.Σύμβουλος 

Δημοσιότητας 
1   1   9,78 

Γενικό Άθροισμα 15 1 6 6 1 1 183,78 
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4. Κοστολόγηση – Χρονοδιάγραμμα - Πληρωμές 

Στην παρούσα Ενότητα πραγματοποιείται η κοστολόγηση, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών 

και ο τρόπος πληρωμής του έργου «Πρόγραμμα βιωματικής ενδυνάμωσης, με την αξιοποίηση των 

εκφραστικών και εικαστικών μέσων με στόχο την κοινωνική μάθηση και ψυχική ανθεκτικότητα». 

 

4.1 Κοστολόγηση 

Πίνακας 7: Αντικειμενική Κοστολόγηση (ελήφθη υπόψη - Εκπαιδευτικό Επίπεδο, εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου και σύνδεση με «μοναδιαίο Κόστος – Κόστος Ανθρωπομήνα» 

(ελήφθη υπόψη για την κοστολόγηση το κόστος μισθοδοσίας αντίστοιχής ειδικότητας, προσαυξημένο 

με ανάλογες χρεώσεις των υποχρεώσεων του αναδόχου. ) 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΜΕΛΗ Ο.Ε. 

Μηνιαία 

Αποζημίωση 

Μικτό 

Κόστος 

Α/Μ 

1 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 

μεταπτυχιακό και 10ετή εμπειρία ή με 15ετή εμπειρία 

(senior) 1.800 € 2.415 € 

2 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 

μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία 

(median) 1.500 € 2.015 € 

3 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία  

(junior) 1.300 € 1.750 € 

4 Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδικότητες 1.200€ 1.610€ 

5 Ειδικοί σε Δημιουργική Απασχόληση 1.300 € 1.750 € 

 

 

Οι Α/Μ ανά ειδικότητα απορρέουν από τον πίνακα παρακάτω (Πίνακα 8) και από την αναλυτική 

απασχόληση κάθε στελέχους που φαίνεται στο Παράρτημα της παρούσης. Η κατανομή της 

απασχόλησης κάθε στελέχους της Ο.Ε. φαίνεται στον επόμενο Πίνακα. 
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i: Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση εκτιμώμενου απαιτούμενου ανθρωποχρόνου και κόστους 

Κ.Τ. (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 
Ομάδα Έργου 

KT_0 0.1 19. Διοικητικός 

KT_0 Άθροισμα 

KT_1 

1.1 
2. Κοινωνικός Λειτουργός 

4. Ψυχολόγος 

1.2 

2. Κοινωνικός Λειτουργός 

14. Επιστημονικές Ειδικότητες Δημιουργικής 
Απασχόλησης (Γυμναστής, Καθηγητές, Μουσικοί, 

μέλη θεατρικών ομάδων κ.λπ.) 

1.3 2. Κοινωνικός Λειτουργός 

KT_1 Άθροισμα 

KT_2 

2.1 
2. Κοινωνικός Λειτουργός 

4. Ψυχολόγος 

2.2 
2. Κοινωνικός Λειτουργός 

4. Ψυχολόγος 

KT_2 Άθροισμα 

KT_3 

3.1 2. Κοινωνικός Λειτουργός 

3.2 

10. Φυσιοθεραπευτής 

15. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (ad hoc π.χ. 
ειδικοί σε γεροντολογία, γηριατρική, στην 

Ψυχογηριατρική, mentoring, Πληροφορικοί κ.λπ.) 

8. Ιατρός / Γενικός Ιατρός, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, 
Επιδημιολόγος, Παθολόγος 

11. Νοσηλευτής 

3.3 

15. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (ad hoc π.χ. 
ειδικοί σε γεροντολογία, γηριατρική, στην 

Ψυχογηριατρική, mentoring, Πληροφορικοί κ.λπ.) 

6. Λογοθεραπευτής 

9. Εργοθεραπευτής 

3.4 

7. Επιστήμων Υγείας / Επισκέπτης Υγείας 

15. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (ad hoc π.χ. 
ειδικοί σε γεροντολογία, γηριατρική, στην 

Ψυχογηριατρική, mentoring, Πληροφορικοί κ.λπ.) 

4. Ψυχολόγος 
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Κ.Τ. (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 
Ομάδα Έργου 

8. Ιατρός / Γενικός Ιατρός, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, 
Επιδημιολόγος, Παθολόγος 

3.5 

7. Επιστήμων Υγείας / Επισκέπτης Υγείας 

10. Φυσιοθεραπευτής 

8. Ιατρός / Γενικός Ιατρός, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, 
Επιδημιολόγος, Παθολόγος 

11. Νοσηλευτής 

KT_3 Άθροισμα 

KT_4 
4.1 21. Σύμβουλος Δημοσιότητας 

4.2 21. Σύμβουλος Δημοσιότητας 

KT_4 Άθροισμα 

KT_5 5.1 
1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου  

2. Κοινωνικός Λειτουργός 

KT_5 Άθροισμα 

Σύνολο 
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Πίνακας 8ii: Αναλυτική παρουσίαση Ομάδας Έργου, Εκπαιδευτικού Επιπέδου καθενός εξ αυτών, και 

εκτιμώμενο πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και συνολικά ανά Κατηγορία  

 

Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο 
και εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Προβλεπόμενος 
Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Εκτιμώμενο 
πλήθος 

Στελεχών 

1. Υπεύθυνος 
Ομάδας Έργου   

ΥΟΕ 

 
Πτυχίο Τριτοβάθμιας 
εκπ/σης και 
Μεταπτυχιακό Τίτλο 
σπουδών (ή ανάλογο 
τίτλο)  και 
αποδεδειγμένη 10έετή 
εμπειρία   
 
 

12,00  28.980,00 €  1 

1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (τουλάχιστον 15 έτη 
εμπειρία) Άθροισμα 

12,00  28.980,00 €  1 

7. Επιστήμων Υγείας 
/ Επισκέπτης Υγείας 

Σ01 

Πτυχιούχοι 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης τμήματος 
Επισκεπτών Υγείας ή 
Νοσηλευτικής με γενική 
εμπειρία τουλάχιστον 6 
μήνη εμπειρία στην 
παροχή υπηρεσιών 
υγείας (junior) 

12,00  21.000,00 € 1 

7. Επιστήμων Υγείας / Επισκέπτης Υγείας Άθροισμα 12,00  21.000,00 € 1 

2. Κοινωνικός 
Λειτουργός 

Σ02 

Πτυχιούχοι 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης 
με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας με 
μεταπτυχιακό και 5ετή 
γενική εμπειρία ή χωρίς 
μεταπτυχιακό και10ετή 
γενική εμπειρία. Ειδικά 
θα πρέπει να διαθέτει 
εμπειρία τουλάχιστον 1 
έτους σε παροχή 
υπηρεσιών προς 
ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες (median) 

19  38.285,00 €  1 

Σ03 
Πτυχιούχοι 
Τριτοβάθμιας 

6,00  10.500,00 €  1 
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Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο 
και εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Προβλεπόμενος 
Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Εκτιμώμενο 
πλήθος 

Στελεχών 

Εκπαίδευσης 
Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης 
με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας με 
γενική εμπειρία. Ειδικά 
θα πρέπει να διαθέτει 
επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 6 μηνών  
(junior) 

2. Κοινωνικός Λειτουργός Άθροισμα 25,00  48.785,00 €  2 

4. Ψυχολόγος Σ04 

Πτυχιούχοι 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Σχολής 
Ψυχολογίας με 
μεταπτυχιακό και 5ετή 
γενική εμπειρία ή χωρίς 
μεταπτυχιακό και 10ετή 
γενική εμπειρία. Ειδικά 
θα πρέπει να διαθέτει 
εμπειρία τουλάχιστον 1 
έτους στην άσκηση του 
επαγγέλματος (median) 

19,00  38.285,00 €  1 

4. Ψυχολόγος Άθροισμα 19,00  38.285,00 €  1 

10. 
Φυσιοθεραπευτής 

Σ05 

Πτυχιούχοι 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης τμήματος 
Φυσικοθεραπείας με 
γενική εμπειρία. Ειδικά 
θα πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον 6 μήνες 
εμπειρία στον τομέα της 
Φυσικοθεραπείας 
(junior) 

19,00  33.250,00 € 1 

10. Φυσιοθεραπευτής Άθροισμα 20,00  35.000,00 € 1 

14.Επιστημονικές 
Ειδικότητες 
Δημιουργικής 
Απασχόλησης όπως 
εκπαιδευτές 
εργαστηρίων 
εικαστικών τεχνών, 
μουσικοθεραπευτές 
και εκπαιδευτές 

Σ06 

Ειδικοί σε Δημιουργική 
Απασχόληση όπως 
εκπαιδευτές 
εργαστηρίων εικαστικών 
τεχνών, 
μουσικοθεραπευτές , 
γυμναστές,εκπαιδευτές 
θεατρικής αγωγής, μέλη 
θεατρικών σκηνών κ.α 

15,00  26.250,00 €  1 
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Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο 
και εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Προβλεπόμενος 
Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Εκτιμώμενο 
πλήθος 

Στελεχών 

θεατρικής αγωγής, 
με προηγούμενη 
εμπειρία σε ΑΜΕΑ 

με προηγούμενη 
εμπειρία σε ΑΜΕΑ ή/& 
λοιπών ευάλωτων 
ομάδων. 

14. Επιστημονικές Ειδικότητες Δημιουργικής 
Απασχόλησης όπως εκπαιδευτές εργαστηρίων 
εικαστικών τεχνών, μουσικοθεραπευτές και 
εκπαιδευτές θεατρικής αγωγής, με προηγούμενη 
εμπειρία σε ΑΜΕΑ Άθροισμα 

15,00  26.250,00 €  1 

15. Λοιπές 
Επιστημονικές 
Ειδικότητες, όπως 
επιστήμονες υγείας 
ειδικοί στην 
γηριατρική και στην 
Ψυχογηριατρική 

Σ07 

Πτυχιούχοι 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με 
μεταπτυχιακό και 5ετή 
γενική εμπειρία ή χωρίς 
μεταπτυχιακό και 10ετή 
γενική εμπειρία. Ειδικά 
θα πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον 1 χρόνο 
εμπειρία στην παροχή 
υπηρεσιών συναφείς με 
του έργου(median) 

6,00  12.090,00 €  1 

Σ08 

Πτυχιούχοι 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με γενική 
εμπειρία. Ειδικά θα 
πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον 6 μήνες 
εμπειρία στην παροχή 
υπηρεσιών συναφείς με 
του έργου (junior) 

3,00  5.250,00 €  1 

15. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες, όπως 
επιστήμονες υγείας ειδικοί στην γηριατρική και στην 
Ψυχογηριατρική Άθροισμα 

9,00  17.340,00 €  2 

19. Διοικητικός ΔΟΙΚ 

Πτυχιούχοι 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με 3 έτη 
εμπειρία σε 
συγχρηματοδοτούμενα 
έργα 

15,00  24.150,00 €  1 

19. Διοικητικός Άθροισμα 15,00  24.150,00 €  1 

21. Σύμβουλος 
Δημοσιότητας 

Σ09 

Πτυχιούχοι 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με γενική 
εμπειρία. Ειδικά θα 
πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον 6 μήνες 

9,78  17.115,00 €  1 
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Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο 
και εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Προβλεπόμενος 
Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Εκτιμώμενο 
πλήθος 

Στελεχών 

εμπειρία σε έργα 
προβολής δημοσιότητας 
(junior) 

21. Σύμβουλος Δημοσιότητας Άθροισμα 9,78 17.115,00 €  1 

8. Ιατρός / Γενικός 
Ιατρός, Ιατρός 
Δημόσιας Υγείας, 
Επιδημιολόγος, 
Παθολόγος 

Σ10 

Πτυχιούχοι 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιατρικής 
σχολής με ειδικότητα 
Γενικός Ιατρός ή Ιατρός 
Δημόσιας Υγείας ή 
Επιδημιολόγος ή 
Παθολόγος με 
μεταπτυχιακό και 5ετή 
γενική εμπειρία ή χωρίς 
μεταπτυχιακό και 10ετή 
γενική εμπειρία. 
Ειδικότερα τουλάχιστον 
1 έτος εμπειρία σε 
παροχή υπηρεσιών 
υγείας (median) 

18,00  36.270,00 €  1 

8. Ιατρός / Γενικός Ιατρός, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, 
Επιδημιολόγος, Παθολόγος Άθροισμα 

18,00  36.270,00 €  1 

11. Νοσηλευτής Σ11 

Πτυχιούχοι 
Τριτοβάθμιας ή 
Εκπαίδευσης Τμημάτων 
Νοσηλευτικής με γενική 
εμπειρία. Ειδικότερα 
τουλάχιστον 6 μήνες 
εμπειρία άσκησης της 
νοσηλευτικής επιστήμης 
(junior) 

16,00  28.000,00 € 1 

11.Νοσηλευτής Άθροισμα 16,00  28.000,00 € 1 

9. Εργοθεραπευτής Σ12 

Πτυχιούχοι 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
Εργοθεραπείας με 
μεταπτυχιακό και 5ετή 
γενική εμπειρία ή χωρίς 
μεταπτυχιακό και 10ετή 
γενική εμπειρία. Ειδικά 
θα πρέπει να διαθέτει 1 
έτος εμπειρία παροχής 
υπηρεσιών 

7,00 14.105,00 €  1 
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Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο 
και εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Προβλεπόμενος 
Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Εκτιμώμενο 
πλήθος 

Στελεχών 

Εργοθεραπείας 
(median) 

9. Εργοθεραπευτής Άθροισμα 7,00 14.105,00 €  1 

6. Λογοθεραπευτής Σ13 

Πτυχιούχοι 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
Εργοθεραπείας με 
μεταπτυχιακό και 5ετή 
γενική εμπειρία ή χωρίς 
μεταπτυχιακό και 10ετή 
γενική εμπειρία. Ειδικά 
θα πρέπει να διαθέτει 1 
έτος εμπειρία παροχής 
υπηρεσιών 
Εργοθεραπείας 
(median) 

7,00 14.105,00 €  1 

6. Λογοθεραπευτής Άθροισμα  7,00 14.105,00 €  1 

Γενικό Άθροισμα  183,78  347.635,00 €  14 
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5. Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του σε χώρο που θα παραχωρηθεί από τον ίδιο, καθώς και 

στους χώρους των εργαστηρίων όπως αυτοί αναλύονται στην ενότητα 2.1 της παρούσας. 

 

6. Παραδοτέα του Έργου 

Το Έργο έχει διάρκεια είκοσι τρεις (20) μήνες. 

Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπονται Παραδοτέα με τη μορφή τριμηνιαίων Εκθέσεων προόδου (Π-2 έως 

Π-11). Σε κάθε Έκθεση Προόδου γίνεται απολογιστική αναφορά των πεπραγμένων του τριμήνου 

αναφοράς, ενώ προτείνεται και προγραμματισμός εργασιών για το επόμενο τρίμηνο.  

Πακέτα 

Παραδοτέων 
Τίτλος Παραδοτέα 

Π.Π.1 

Έκθεση οργάνωσης 

και σχεδιασμού του 

Έργου  

Π.Π.1.1. Έκθεση προετοιμασίας, δημοσιότητας και 

οργάνωσης των διαδικασιών προσέλκυσης και επιλογής των 

ωφελούμενων 

Π.Π.1.2. Έκθεση σχεδιασμού και μεθοδολογίας δράσεων 

(γενικός σχεδιασμός δράσεων για κάθε κύκλο υλοποίησης 

του έργου, ειδικός σχεδιασμός επιμέρους δράσεων) 

Π.Π.1.3. Χρονοδιάγραμμα  

Π.Π.2 

Έκθεση Υλοποίησης 

εισαγωγικών 

ενεργειών 

δημοσιότητας 

Π.Π.2.1. Δημιουργία microsite  

Π.Π.2.2. Διαδικτυακή στοχευμένη καμπάνια σε Facebook και 

instagram 

Π.Π.2.3. Έντυπο υλικό (φυλλάδιο ενημέρωσης, αφίσα, 

banner roll up) 

Π.Π.2.4. Έκθεση 1ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, πρόσκληση, 

φωτογραφικό υλικό, έκθεση απολογισμού εκδήλωσης, 

Check list συμμόρφωσης GDPR) 

Π.Π.3 
1η διμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.3.1. 1η Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.3.2. Προσωρινός πίνακας ωφελούμενων 

Π.Π.3.3. Πίνακας επιτυχόντων 

Π.Π.4 
2η διμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.4.1. 2η Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.4.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων 

Π.Π.4.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.4.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 
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Πακέτα 

Παραδοτέων 
Τίτλος Παραδοτέα 

Π.Π.4.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία 

υλοποίησης του έργου 

Π.Π.5 
3η διμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.5.1. 3η Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.5.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

Π.Π.5.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.5.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.5.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία 

υλοποίησης του έργου 

Π.Π.5.6. Έντυπο υλικό (αφίσα) 

Π.Π.5.7. Έκθεση 2ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, πρόσκληση, 

φωτογραφικό υλικό, έκθεση απολογισμού εκδήλωσης, 

Check list συμμόρφωσης GDPR) 

Π.Π.6 
4η διμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.6.1. 4η Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.6.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

Π.Π.6.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.6.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.6.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία 

υλοποίησης του έργου 

Π.Π.7 
5η διμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.7.1. 5η Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.7.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

Π.Π.7.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.7.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 
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Πακέτα 

Παραδοτέων 
Τίτλος Παραδοτέα 

Π.Π.7.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία 

υλοποίησης του έργου 

Π.Π.7.6. Έντυπο υλικό (αφίσα) 

Π.Π.7.7. Έκθεση 3ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, πρόσκληση, 

φωτογραφικό υλικό, έκθεση απολογισμού εκδήλωσης, 

Check list συμμόρφωσης GDPR) 

Π.Π.8 
6η διμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.8.1. 6η Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.8.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

Π.Π.8.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.8.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.8.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία 

υλοποίησης του έργου 

Π.Π.9 
7η διμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.9.1. 7η Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.9.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

Π.Π.9.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.9.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.9.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία 

υλοποίησης του έργου 

Π.Π.9.6. Έντυπο υλικό (αφίσα) 

Π.Π.9.7. Έκθεση 4ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, φωτογραφικό 

υλικό, έκθεση απολογισμού εκδήλωσης, Check list 

συμμόρφωσης GDPR) 

Π.Π.10 

8η Έκθεση 

Εργασιών – Έκθεση 

Ολοκλήρωσης και 

συνολικού 

Π.Π.10.1. 8η Έκθεση Εργασιών - Έκθεση Ολοκλήρωσης και 

συνολικού Απολογισμού του Έργου 

Π.Π.10.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 
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Πακέτα 

Παραδοτέων 
Τίτλος Παραδοτέα 

Απολογισμού του 

Έργου 
Π.Π.10.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.10.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.10.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία 

υλοποίησης του έργου 

Π.Π.10.6. Έντυπο υλικό (αφίσα) 

Π.Π.10.7. Έκθεση 5ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, πρόσκληση, 

φωτογραφικό υλικό, έκθεση απολογισμού εκδήλωσης, 

Check list συμμόρφωσης GDPR) 

 

Στο Π-10 (8η Έκθεση Εργασιών), προστίθεται η έκθεση ολοκλήρωσης και συνολικού απολογισμού του 

Έργου. 

Το πρώτο Παραδοτέο (Π-1) υποβάλλεται στο τέλος του 1ου μήνα της Σύμβασης και αφορά στην 

επικαιροποιημένη έκθεση οργάνωσης και σχεδιασμού του Έργου.  

O Ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη διάθεση των απαραίτητων εργαλείων και συστημάτων για τον 

προγραμματισμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της παροχής των επιτόπου υπηρεσιών στο 

πλαίσιο του Έργου 

 

Πίνακας 9 Πακέτα Παραδοτέων, Χρονοδιάγραμμα υποβολής, Κόστος και Ροές Πληρωμών 

Παραδοτέο Τίτλος Χρόνος Υποβολής Σύνολο  

Π.Π.1 
Έκθεση οργάνωσης και 
σχεδιασμού του Έργου 

1 μήνα από την υπογραφή 
της Σύμβασης 

19.010,75€ 

Π.Π.2 
Έκθεση Υλοποίησης 

εισαγωγικών ενεργειών 
δημοσιότητας 

2 μήνες από την υπογραφή 
της Σύμβασης 

2.625,00€ 

Π.Π.3 1η διμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών 

5 μήνες από την υπογραφή 
της Σύμβασης 

33.545,50€ 

Π.Π.4 2η διμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών 

7 μήνες από την υπογραφή 
της Σύμβασης 

40.219,5€ 

Π.Π.5 3η διμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών 

9 μήνες από την υπογραφή 
της Σύμβασης 

42.603,25€ 

Π.Π.6 4η διμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών 

11 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

39.577,75€ 

Π.Π.7 5η διμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών 

13 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

41.890,00€ 
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Παραδοτέο Τίτλος Χρόνος Υποβολής Σύνολο  

Π.Π.8 6η διμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών 

15 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

39.497,25€ 

Π.Π.9 7η διμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών 

17 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

42.258,25€ 

Π.Π.10 

8η Έκθεση Εργασιών – 
Έκθεση Ολοκλήρωσης και 
συνολικού Απολογισμού 

του Έργου. 

20 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

46.407,75€ 

Σύνολο 347.635,00€ 

ΦΠΑ 83.432,40€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 431.067,40 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
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Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 Μ14 Μ15 Μ16 Μ17 Μ18 Μ19 Μ20 Μ21 Μ22 Μ23

Ορόσημο 1: Υπογραφή Σύμβασης

Π.Π.1.1. Έκθεση προετοιμασίας, δημοσιότητας και οργάνωσης των διαδικασιών

προσέλκυσης και επιλογής των ωφελούμενων

Π.Π.1.2. Έκθεση σχεδιασμού και μεθοδολογίας δράσεων (γενικός σχεδιασμός δράσεων για

κάθε κύκλο υλοποίησης του έργου, ειδικός σχεδιασμός επιμέρους δράσεων)

Π.Π.1.3. Χρονοδιάγραμμα 

Π.Π.2.1. Δημιουργία microsite 

Π.Π.2.2. Διαδικτυακή στοχευμένη καμπάνια σε Facebook και instagram

Π.Π.2.3. Έντυπο υλικό (φυλλάδιο ενημέρωσης, αφίσα, banner roll up)

Π.Π.2.4. Έκθεση 1
ης

εκδήλωσης (Πρόγραμμα, πρόσκληση, φωτογραφικό υλικό, έκθεση

απολογισμού εκδήλωσης, Check list συμμόρφωσης GDPR)

Π.Π.3.1. 1
η
 Έκθεση Εργασιών

Π.Π.3.2. Προσωρινός πίνακας ωφελούμενων

Π.Π.3.3. Πίνακας επιτυχόντων

Π.Π.4.1. 2
η
 Έκθεση Εργασιών

Π.Π.4.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων

Π.Π.4.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.4.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.4.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου

Π.Π.5.1. 3
η
 Έκθεση Εργασιών

Π.Π.5.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων (επικαιροποίηση)

Π.Π.5.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.5.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.5.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου

Π.Π.5.6. Έντυπο υλικό (αφίσα)

Π.Π.5.7. Έκθεση 2ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, πρόσκληση, φωτογραφικό υλικό, έκθεση

απολογισμού εκδήλωσης, Check list συμμόρφωσης GDPR)

Π.Π.6.1. 4
η
 Έκθεση Εργασιών

Π.Π.6.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων (επικαιροποίηση)

Π.Π.6.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.6.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.6.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου

Π.Π.7.1. 5
η
 Έκθεση Εργασιών

Π.Π.7.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων (επικαιροποίηση)

Π.Π.7.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.7.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.7.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου

Π.Π.7.6. Έντυπο υλικό (αφίσα)

Π.Π.7.7. Έκθεση 3ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, πρόσκληση, φωτογραφικό υλικό, έκθεση

απολογισμού εκδήλωσης, Check list συμμόρφωσης GDPR)

Π.Π.8.1. 6
η
 Έκθεση Εργασιών

Π.Π.8.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων (επικαιροποίηση)

Π.Π.8.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.8.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.8.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου

Π.Π.9.1. 7
η
 Έκθεση Εργασιών

Π.Π.9.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων (επικαιροποίηση)

Π.Π.9.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.9.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.9.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου

Π.Π.9.6. Έντυπο υλικό (αφίσα)

Π.Π.9.7. Έκθεση 4ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, φωτογραφικό υλικό, έκθεση απολογισμού

εκδήλωσης, Check list συμμόρφωσης GDPR)

Π.Π.10.1. 9
η

Έκθεση Εργασιών - Έκθεση Ολοκλήρωσης και συνολικού Απολογισμού του

Έργου

Π.Π.10.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων (επικαιροποίηση)

Π.Π.10.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.10.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.10.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου

Π.Π.10.6. Έντυπο υλικό (αφίσα)

Π.Π.10.7. Έκθεση 5ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, πρόσκληση, φωτογραφικό υλικό, έκθεση

απολογισμού εκδήλωσης, Check list συμμόρφωσης GDPR)

ΠαραδοτέαΤίτλος
ΜήνεςΠακέτα 

Παραδοτέων

Π.Π.1

Έκθεση οργάνωσης 

και σχεδιασμού του 

Έργου 

Π.Π.10

8η Έκθεση 

Εργασιών – Έκθεση 

Ολοκλήρωσης και 

συνολικού 

Απολογισμού του 

Έργου

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Π.Π.7
5η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών

Π.Π.8
6η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών

Π.Π.9
7η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών

Π.Π.4
2η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών

Π.Π.5
3η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών

Π.Π.6
4η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών

Π.Π.2

Έκθεση Υλοποίησης 

εισαγωγικών 

ενεργειών 

δημοσιότητας

Π.Π.3
1η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
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Πίνακας 11: Αναλυτικό Πίνακας Πακέτων Παραδοτέων, Χρονοδιάγραμμα υποβολής, 

Κόστος και Ροές Πληρωμών 

 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Π.Π.1 

Έκθεση 
οργάνωσης και 
σχεδιασμού του 

Έργου  

1 μήνα από 
την 

υπογραφή 
της 

Σύμβασης 

Π.Π.1.1. Έκθεση 
προετοιμασίας, 
δημοσιότητας και 
οργάνωσης των 
διαδικασιών 
προσέλκυσης και 
επιλογής των 
ωφελούμενων 

ΥΟΕ 0,35 2.415,00 € 845,25 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ09 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Π.Π.1.2. Έκθεση 
σχεδιασμού και 
μεθοδολογίας 
δράσεων (γενικός 
σχεδιασμός 
δράσεων για κάθε 
κύκλο υλοποίησης 
του έργου, ειδικός 
σχεδιασμός 
επιμέρους δράσεων) 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ04 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ01 0,6 1.750,00 € 1.050,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
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Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ08 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ10 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ11 0,6 1.750,00 € 1.050,00 € 

Σ12 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ13 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.1.3. 
Χρονοδιάγραμμα  

ΥΟΕ 0,15 2.415,00 € 362,25 € 

Άθροισμα Π.Π.1 9,95   19.010,75 € 

Π.Π.2 

Έκθεση 
Υλοποίησης 

εισαγωγικών 
ενεργειών 

δημοσιότητας 

2 μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

Σύμβασης 

Π.Π.2.1. Δημιουργία 
microsite  

Σ09 0,9 1.750,00 € 1.575,00 € 

Π.Π.2.2. 
Διαδικτυακή 
στοχευμένη 
καμπάνια σε 
Facebook και 
instagram 

Σ09 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.2.3. Έντυπο 
υλικό (φυλλάδιο 
ενημέρωσης, αφίσα, 
banner roll up) 

Σ09 0,1 1.750,00 € 175,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
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Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Π.Π.2.4. Έκθεση 1ης 
εκδήλωσης 
(Πρόγραμμα, 
πρόσκληση, 
φωτογραφικό υλικό, 
έκθεση 
απολογισμού 
εκδήλωσης, Check 
list συμμόρφωσης 
GDPR) 

Σ09 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Άθροισμα Π.Π.2 1,5   2.625,00 € 

Π.Π.3 
1η Τριμηνιαία 

Έκθεση 
Εργασιών 

5 μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

Σύμβασης 

Π.Π.3.1. 1η Έκθεση 
Εργασιών 

ΥΟΕ 1 2.415,00 € 2.415,00 € 

ΔΟΙΚ 1 1.610,00 € 1.610,00 € 

Σ02 3 2.015,00 € 6.045,00 € 

Σ03 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ04 3 2.015,00 € 6.045,00 € 

Σ01 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ05 3 1.750,00 € 5.250,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ10 2,8 2.015,00 € 5.642,00 € 

Σ11 1,2 1.750,00 € 2.100,00 € 

Σ12 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ13 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Άθροισμα Π.Π.3 17,4   33.545,50 € 

Π.Π.4 
2η διμηνιαία 

Έκθεση 
Εργασιών 

7 μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

Σύμβασης 

Π.Π.4.1. 2η Έκθεση 
Εργασιών 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ04 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ01 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ05 0,5 1.750,00 € 875,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
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Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ06 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,09 1.750,00 € 157,50 € 

Σ10 0,8 2.015,00 € 1.612,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ13 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.4.2. Ψηφιακός 
ατομικός φάκελος 
ωφελούμενων 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ03 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.4.3. Φάκελος 
δράσεων 
(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ05 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ06 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,07 1.750,00 € 122,50 € 

Σ10 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
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Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ12 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.4.4. Φάκελος 
εποπτειών 
(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,07 1.750,00 € 122,50 € 

Σ10 0,1 2.015,00 € 201,50 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.4.5. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης 
σχετικά με την 
πορεία υλοποίησης 
του έργου 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ05 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ06 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,1 2.015,00 € 201,50 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Άθροισμα Π.Π.4 21,24   40.219,50 € 

Π.Π.5 
3η διμηνιαία 

Έκθεση 
Εργασιών 

9 μήνες 
από την 

υπογραφή 

Π.Π.5.1. 3η Έκθεση 
Εργασιών 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
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Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

της 
Σύμβασης  

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ04 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ01 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ05 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ06 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ13 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.5.2. Ψηφιακός 
ατομικός φάκελος 
ωφελούμενων 
(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ03 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.5.3. Φάκελος 
δράσεων 
(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ05 0,3 1.750,00 € 525,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 65 από 78 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ06 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,07 1.750,00 € 122,50 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.5.4. Φάκελος 
εποπτειών 
(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.5.5. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης 
σχετικά με την 
πορεία υλοποίησης 
του έργου 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ05 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ06 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,07 1.750,00 € 122,50 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 66 από 78 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.5.6. Έντυπο 
υλικό (αφίσα) 

Σ09 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.5.7. Έκθεση 2ης 
εκδήλωσης 
(Πρόγραμμα, 
πρόσκληση, 
φωτογραφικό υλικό, 
έκθεση 
απολογισμού 
εκδήλωσης, Check 
list συμμόρφωσης 
GDPR) 

Σ09 1,61 1.750,00 € 2.817,50 € 

Άθροισμα Π.Π.5 22,64   42.603,25 € 

Π.Π.6 
4η διμηνιαία 

Έκθεση 
Εργασιών 

11 μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

Σύμβασης 

Π.Π.6.1. 4η Έκθεση 
Εργασιών 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ04 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ01 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ05 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ06 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ13 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.6.2. Ψηφιακός 
ατομικός φάκελος 
ωφελούμενων 
(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 67 από 78 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.6.3. Φάκελος 
δράσεων 
(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ05 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ06 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.6.4. Φάκελος 
εποπτειών 
(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ04 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 68 από 78 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ08 0,07 1.750,00 € 122,50 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.6.5. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης 
σχετικά με την 
πορεία υλοποίησης 
του έργου 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ06 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,07 1.750,00 € 122,50 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Άθροισμα Π.Π.6 20,88   39.577,75 € 

Π.Π.7 
5η Τριμηνιαία 

Έκθεση 
Εργασιών 

15 μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

Σύμβασης 

Π.Π.7.1. 5η Έκθεση 
Εργασιών 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ04 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ01 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ05 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ06 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,2 2.015,00 € 403,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 69 από 78 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ13 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.7.2. Ψηφιακός 
ατομικός φάκελος 
ωφελούμενων 
(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ02 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ08 0,07 1.750,00 € 122,50 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.7.3. Φάκελος 
δράσεων 
(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ05 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ06 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.7.4. Φάκελος 
εποπτειών 
(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,15 1.750,00 € 262,50 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 70 από 78 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ04 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,1 2.015,00 € 201,50 € 

Σ13 0,1 2.015,00 € 201,50 € 

Π.Π.7.5. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης 
σχετικά με την 
πορεία υλοποίησης 
του έργου 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ06 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.7.6. Έντυπο 
υλικό (αφίσα) 

Σ09 0,3 1.750,00 € 525,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 71 από 78 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Π.Π.7.7. Έκθεση 3ης 
εκδήλωσης 
(Πρόγραμμα, 
πρόσκληση, 
φωτογραφικό υλικό, 
έκθεση 
απολογισμού 
εκδήλωσης, Check 
list συμμόρφωσης 
GDPR) 

Σ09 1,61 1.750,00 € 2.817,50 € 

Άθροισμα Π.Π.7 22,2   41.890,00 € 

Π.Π.8 
6η διμηνιαία 

Έκθεση 
Εργασιών 

15 μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

Σύμβασης 

Π.Π.8.1. 6η Έκθεση 
Εργασιών 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ04 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ01 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ05 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ06 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ13 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.8.2. Ψηφιακός 
ατομικός φάκελος 
ωφελούμενων 
(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 72 από 78 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ07 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,25 2.015,00 € 503,75 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.8.3. Φάκελος 
δράσεων 
(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ06 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.8.4. Φάκελος 
εποπτειών 
(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ04 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 73 από 78 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.8.5. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης 
σχετικά με την 
πορεία υλοποίησης 
του έργου 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ06 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Άθροισμα Π.Π.8 20,85   39.497,25 € 

Π.Π.9 
7η διμηνιαία 

Έκθεση 
Εργασιών 

17 μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

Σύμβασης 

Π.Π.9.1. 7η Έκθεση 
Εργασιών 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ04 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ01 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ05 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ06 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ13 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.9.2. Ψηφιακός 
ατομικός φάκελος 
ωφελούμενων 
(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,3 2.015,00 € 604,50 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 74 από 78 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ13 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.9.3. Φάκελος 
δράσεων 
(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ06 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,07 1.750,00 € 122,50 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.9.4. Φάκελος 
εποπτειών 
(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 75 από 78 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,07 1.750,00 € 122,50 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Π.Π.9.5. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης 
σχετικά με την 
πορεία υλοποίησης 
του έργου 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ01 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ05 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ06 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ07 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ08 0,07 1.750,00 € 122,50 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,1 2.015,00 € 201,50 € 

Σ13 0,1 2.015,00 € 201,50 € 

Π.Π.9.6. Έντυπο 
υλικό (αφίσα) 

Σ09 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.9.7. Έκθεση 4ης 
εκδήλωσης 
(Πρόγραμμα, 
πρόσκληση, 
φωτογραφικό υλικό, 
έκθεση 
απολογισμού 
εκδήλωσης, Check 
list συμμόρφωσης 
GDPR) 

Σ09 1,61 1.750,00 € 2.817,50 € 

Άθροισμα Π.Π.9 22,5   42.258,25 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 76 από 78 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Π.Π.10 

8η  Έκθεση 
Εργασιών – 

Έκθεση 
Ολοκλήρωσης 
και συνολικού 
Απολογισμού 

του Έργου 

20 μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

Σύμβασης 

Π.Π.10.1. 8η Έκθεση 
Εργασιών - Έκθεση 
Ολοκλήρωσης και 
συνολικού 
Απολογισμού του 
Έργου 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ04 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ01 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ05 0,6 1.750,00 € 1.050,00 € 

Σ06 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,6 1.750,00 € 1.050,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,1 2.015,00 € 201,50 € 

Π.Π.10.2. Ψηφιακός 
ατομικός φάκελος 
ωφελούμενων 
(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,4 1.610,00 € 644,00 € 

Σ02 0,7 2.015,00 € 1.410,50 € 

Σ03 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ04 0,7 2.015,00 € 1.410,50 € 

Σ01 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ05 0,6 1.750,00 € 1.050,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,6 2.015,00 € 1.209,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,1 2.015,00 € 201,50 € 

Π.Π.10.3. Φάκελος 
δράσεων 
(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ02 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ03 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 77 από 78 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ01 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ05 0,7 1.750,00 € 1.225,00 € 

Σ06 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 

Σ10 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ13 0,1 2.015,00 € 201,50 € 

Π.Π.10.4. Φάκελος 
εποπτειών 
(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ02 0,7 2.015,00 € 1.410,50 € 

Σ03 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ04 0,7 2.015,00 € 1.410,50 € 

Σ01 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ05 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ06 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,05 1.750,00 € 87,50 € 

Σ10 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,1 2.015,00 € 201,50 € 

Σ13 0,1 2.015,00 € 201,50 € 

Π.Π.10.5. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης 
σχετικά με την 
πορεία υλοποίησης 
του έργου 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ02 0,7 2.015,00 € 1.410,50 € 

Σ03 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Σ04 0,7 2.015,00 € 1.410,50 € 

Σ01 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ05 0,6 1.750,00 € 1.050,00 € 

Σ06 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ07 0,15 2.015,00 € 302,25 € 

Σ08 0,08 1.750,00 € 140,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
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Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος Α/Μ 

με 14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Σ10 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ11 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ12 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ13 0,1 2.015,00 € 201,50 € 

Π.Π.10.6. Έντυπο 
υλικό (αφίσα) 

Σ09 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.10.7. Έκθεση 
5ης εκδήλωσης 
(Πρόγραμμα, 
πρόσκληση, 
φωτογραφικό υλικό, 
έκθεση 
απολογισμού 
εκδήλωσης, Check 
list συμμόρφωσης 
GDPR) 

Σ09 1,75 1.750,00 € 3.062,50 € 

Άθροισμα Π.Π.10 24,62   46.407,75 € 

Άθροισμα 183,78   347.635,00 € 

ΦΠΑ   83.432,40 € 

Γενικό Άθροισμα   431.067,40 € 

 

 συντάξασα 

Διονυσία Παλαμίδη 

Ο θεωρήσας 

Πηγή Αποστολάκη 
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