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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 

• Υλοποιεί δράσεις πρόληψης για τον γενικό πληθυσμό στην κοινότητα. 

• Υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους,που δραστηριοποιούνται τοπικά, 

περιφερειακά και κεντρικά.  

 
Έως σήμερα ο Δήμος Πετρούπολης έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις κοινωφελούς  
χαρακτήρα, μέσω των παρακάτω συγχρηματοδοτούμενων κοινωνικών δομών και έργων : 

• Κέντρο Κοινότητας 

• Κοινωνικό Φαρμακείο 

• Κοινωνικό Παντοπωλείο 

• Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (ΟΑΕΔ) 

• Βοήθεια στο Σπίτι 

• Παιδικοί Σταθμοί 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προτεραιότητες του Δήμου 
Πετρούπολης μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό χώρο του Φορέα www.petroupoli.gov.gr. 
Με 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.  
 
Με 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 

http://www.petroupoli.gov.gr/
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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 για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και 
την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» 
και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ») στο Δήμο Πετρούπολης. [δράση 1: Πρόγραμμα Αγωγής Ψυχικής 
Ανθεκτικότητας & δράση 2: Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης(ΠΠΠ)] 

 

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. Έχει ενταχθεί στον Άξονα 
Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Έντα- ξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και 
Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. Αττική 2014-2020» της εγκεκριμένης ΟΧΕ 
της Δυτικής Αθήνας, 
 

1.3 Φορέας Λειτουργίας του Έργου 

Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι ο Δήμος Πετρούπολης. 

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

Μετά την Μεταπολίτευση και ιδιαίτερα μετά το 1980, οι αναιμικές έως ανύπαρκτες αρμοδιότητες 
κοινωνικής πολιτικής της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, άρχισαν να διευρύνονται και να 
επεκτείνονται κάτω από την επίδραση τριών παραγόντων: 
1.Την αποκέντρωση κοινωνικών αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς τους πρωτοβάθμιους 
ΟΤΑ, την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους Δήμους και την διεκδίκηση από τα 
συλλογικά όργανα της αυτο-διοίκησης τόσο νέων αρμοδιοτήτων όσο και ανάλογων 
χρηματοδοτήσεων. Κλασσικά παραδείγματα συνιστούν η δημιουργία των ΚΑΠΗ, η μεταφορά των 
κρατικών παιδικών σταθμών στους δήμους, η δυνατότητα επιβολής μειωμένων τελών και οι 
ενισχύσεις προς τους οικονομικά αδύνατους πολίτες. 
2.Τις κοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ από τα Κοινοτικά 
Πλαίσια Στήριξης και το ΕΣΠΑ για να λειτουργήσουν δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Κλασσικά 
παραδείγματα αποτελούν το «Βοήθεια στο Σπίτι», τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(ΚΗΦΗ), οι Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας, τα πρώτα συμβουλευτικά κέ-ντρα για την απασχόληση 
των γυναικών, τα κέντρα πρόληψης κατά των ναρκωτικών, οι νέοι παιδικοί σταθμοί, τα Κέντρα 
δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) κ.α. Παράλληλα πολλοί δήμοι με δική τους πρωτοβουλία, 
αξιοποιώντας τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και άλλα προγράμματα της Ε.Ε. υλοποίησαν πολλές 
δράσεις προς όφελος των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), των ανέργων, για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στον τομέα της υγείας κ.α. 
3.Την ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα θυγατρικά νομικά πρόσωπα των δήμων, η 
οποία έδωσε αυξημένες δυνατότητες παρέμβασης στον τομέα των τοπικών κοινωνικών δράσεων. Τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα αποτέλεσαν σε πολλές περιπτώσεις χρήσιμα εργαλεία που επέτρεψαν, με την ενθάρρυνση 
της κεντρικής διοίκησης και της Ε.Ε., την υλοποίηση των παραπάνω κοινωνικών υπηρεσιών. 
Τα βασικά συμπεράσματα αυτής της περιόδου (1975 – 2009) συνοπτικά έχουν ως εξής: 
• Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ απέκτησαν σημαντικές αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής 

πολιτικής, ανέπτυξαν ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών, κυρίως με εξωτερικές 

χρηματοδοτήσεις (ευρωπαϊκές και κρατικές) και συνέστησαν πολλά θυγατρικά νομικά πρόσωπα. 

• Έμφαση δόθηκε, λόγω και των ανάλογων χρηματοδοτήσεων, σε κοινωνικές υπηρεσίες προς 

τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά και λιγότερο σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες – ΑμΕΑ, 

κακοποιημένες γυναίκες, μετανάστες, άνεργοι, ουσιο-εξαρτημένοι είτε σε ανάγκες που κάλυπταν 

προβλήματα υγείας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ειδικά μετά την δεκαετία του 90, στους 
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δημότες και κάτοικους πολλών δήμων παρεχόντουσαν για πρώτη φορά κοινωνικές υπηρεσίες σε 

τοπικό επίπεδο, που δεν είχε παράσχει ποτέ η κεντρική διοίκηση. 

• Οι πρωτοβουλίες αυτές σε πολλές περιπτώσεις παρέμειναν αποσπασματικές, 

δημιουργήθηκαν από τους δήμους πολλοί φορείς κοινωνικών υπηρεσιών χωρίς συντονισμό μεταξύ 

τους, δεν υπήρξε αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών και καταγράφηκε μεγάλη εξάρτηση από τις 

εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης που υπονόμευσε την συνέχιση και βιωσιμότητά τους. Οι δήμοι 

δεν συγκρότησαν κοινωνικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο με ξεκάθαρους στόχους, ενώ η κεντρική 

διοίκηση δεν ξεπέρασε τις συγκεντρωτικές και γραφειοκρατικές αντιλήψεις της. 

 
 
Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» 
Με το Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» έγινε μία ριζική μεταρρύθμιση όχι μόνο στις δομές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης –σχεδιασμένες συνενώσεις πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, δημιουργία της 
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης – αλλά και στο περιεχόμενο της με τη μεταφορά για πρώτη φορά 
πολλών αρμοδιοτήτων κυρίως της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στους Δήμους. Ταυτόχρονα 
προωθήθηκαν πολλές αλλαγές στις λειτουργίες των ΟΤΑ, τόσο σε επίπεδο αιρετών οργάνων όσο και 
στην οργάνωση των υπηρεσιών τους και των θυγατρικών νομικών προσώπων τους. 
Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, υλοποιήθηκαν δύο μεγάλες αλλαγές: 
• Μεταφέρθηκαν στους δήμους πολλές κοινωνικές αρμοδιότητες και δημιουργήθηκε, αν και 

με αδυναμίες, ένα συνεκτικό πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Από τις 6 

μεγάλες ομάδες αρμοδιοτήτων με βάση τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, μεταφέρθηκαν άλλες 19 

το 2011 και εκκρεμεί η μεταβίβαση άλλων 9. Στις κλασσικές αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας 

και αλληλεγγύης, προστέθηκαν πολλές νέες, με κυριότερες την καταβολή των κοινωνικών 

επιδομάτων, τις αδειοδοτήσεις και ελέγχους σε ιδιωτικούς φορείς που ασκούν ποικίλες κοινωνικές 

δράσεις και την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής. 

• Επιβλήθηκαν υποχρεωτικές συγχωνεύσεις / καταργήσεις των δημοτικών θυγατρικών 

νομικών πρoσώπων, κυρίως των κοινωφελών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, ενώ στους νέους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) δημιουργήθηκαν μονάδες 

κοινωνικής πολιτικής, επιπέδου διεύθυνσης ή τμήματος  

 
Αξιολόγηση της μεταρρύθμισης 
Οι αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αποτελούσαν τους τελικούς κρίκους μιας 
συγκεντρωτικής αλυσίδας αποφάσεων και ενεργειών που ξεκινούσε από τα Υπουργεία και άλλους 
κεντρικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και μέσω των κρατικών Περιφερειών, κατέληγαν στις 
αντίστοιχες υπηρεσίες των Ν.Α., οι οποίες ερχόντουσαν σε επαφή με διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. 
Ένας υπερβολικά μεγάλος όγκος νόμων και κανονιστικών αποφάσεων ρύθμιζε την άσκηση των 
νομαρχιακών αρμοδιοτήτων, ο οποίος αφορούσε την κοινωνική πολιτική, είχε δημιουργηθεί από τα 
αντίστοιχα Υπουργεία. Με αυτό τον τρόπο η διοικητική αυτοτέλεια της Ν.Α. ήταν περιορισμένη, η 
λειτουργία της σε σημαντικό βαθμό γραφειοκρατική και οι αρμοδιότητες της ασκούνταν μέσω ενός 
αυστηρά οριοθετημένου πλαισίου δράσης. Ουσιαστικά δεν υπήρχαν αποκλειστικές αρμοδιότητες, 
όπως σε μεγάλο βαθμό ήταν αυτές των δήμων, οι οποίοι τις ασκούσαν αυτόνομα, ενώ οι κεντρικοί 
φορείς περιοριζόντουσαν σε διαδικασίες εποπτείας και ελέγχου. Οι νόμοι και οι κανονιστικές 
αποφάσεις που ρυθμίζουν την άσκηση αρμοδιοτήτων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, επιτρέπουν πολύ 
περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στην δράση τους από το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε 
στην Ν.Α. Η μεταφορά των κοινωνικών αρμοδιοτήτων δημιούργησε πολλά προβλήματα στους Δήμους 
που ανέλαβαν να τις ασκήσουν, οι οποίοι λειτουργούν μέσα σε ένα διαφορετικό διοικητικό πλαίσιο. 
Η άσκηση τους μετέτρεψε τους Δήμους στον τελικό παραλήπτη μιας διοικητικής διαδικασίας, με 
σχεδόν κανένα περιθώριο αυτόνομης δράσης.Επιπλέον η μεταφορά υλοποιήθηκε με πρόχειρο και 
αποσπασματικό τρόπο, χωρίς το απαραίτητο προσωπικό και πόρους, τα ασαφή όρια μεταξύ κεντρικών 
και δημοτικών αρμοδιοτήτων επέτειναν το πρόβλημα μαζί με τον κατακερματισμό των σχετικών 
επιχορηγήσεων. Απαιτείται η αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας, που θα πρέπει από μία 
συγκεντρωτική λογική και μεθοδολογία να μετεξελιχθεί σε αποκεντρωτική – αυτοδιοικητική. 
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ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Η κρίση δημιούργησε νέες κοινωνικές ανάγκες και συνθήκες στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής 
των Δήμων. Οι κυριότερες τάσεις είναι: 
• Μεγάλη αύξηση της ανεργίας, πάνω από 25%, δραματική επιδείνωση της κοινω-

νικοοικονομικής κατάστασης πολλών ατόμων (το ένα τρίτο του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας), 

εμφάνιση φαινομένων εξαθλίωσης (άστεγοι, άποροι), υποβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης των 

ασφαλισμένων και μείωση των επιδομάτων σε ανασφάλιστους, ο αριθμός των οποίων έχει 

πολλαπλασιαστεί. 

• Οι κοινωνικές ανάγκες μετατρέπονται πλέον από έκτακτες σε επιτακτικές και διαρκείας 

• Δημιουργούνται ή αυξάνονται οι πληθυσμιακές ομάδες που χρήζουν κοινωνικής προστασίας: 

άποροι, άστεγοι, ηλικιωμένοι, φτωχές οικογένειες με παιδιά, ΑμΕΑ, χρήστες ουσιών, πρόσφυγες, 

μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεικές, νεόπτωχοι. 

• Οι οικονομικές παροχές μειώνονται και αντικαθίστανται με την παροχή υπηρεσιών και 

αγαθών, αναγκαίων για την επιβίωση πολλών ατόμων. Εμφανίζονται νέοι φορείς παροχής υπηρεσιών 

και αγαθών (κινήσεις αλληλεγγύης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις στο πλαίσιο της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κλπ) 

• Ειδικά στην περίπτωση του Δήμου Πετρούπολης η υποβάθμιση του επιπέδου ζωής σε 

κάποιες συνοικίες, που βρίσκονταν ήδη στα όρια της φτώχειας, επέτεινε τα προβλήματα αυτά. Τα 

τελευταία πέντε χρόνια οι δήμοι ανέπτυξαν πολλές πρωτοβουλίες και δράσεις για να αντιμετωπιστούν 

οι επιπτώσεις της κρίσης σε σημαντικές ομάδες του πληθυσμού. Παρά τις δραματικές περικοπές στις 

κρατικές επιχορηγήσεις και τις καταρρέουσες και υποστελεχωμένες κρατικές κοινωνικές δομές, οι 

δήμοι προσπάθησαν να εξομαλύνουν την δραματική υποβάθμιση του επίπεδου ζωής μεγάλων 

τμημάτων του πληθυσμού.Με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, αλλά και με ίδιους πόρους 

συνέχισαν αφενός μεν τη λειτουργία των υπαρχουσών δομών: «Β.σ.Σ., παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ 

/ Λέσχες Φιλίας, ΚΗΦΗ, κέντρα πρόληψης κ.α. – αφετέρου δε δημιούργησαν νέες δομές 

αντιμετώπισης της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού: κοινωνικά 

παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια, δομές φιλοξενίας αστέγων και γυναικών θυμάτων 

βίας, υποστήριξη των ανέργων, προγράμματα στέγασης και επανένταξης κ.α. Ορισμένοι Δήμοι, 

έδωσαν ιδια ίτερο βάρος στη λειτουργία δημοτικών ιατρείων, στην υποστήριξη των ΑμΕΑ, στην 

κοινωνική κατοικία, στη συνεργασία με φορείς του κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα, στην σίτιση των 

σχολείων κ.λπ. 

 
Τη νέα δημοτική περίοδο 2014 – 2019 που συμπίπτει ουσιαστικά με την προγραμματική περίοδο του 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η κοινωνική πολιτική των δήμων, με δεδομένη την διάρκεια της 
κοινωνικοοικονομικής κρίσης επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει όλες τις πληττόμενες πληθυσμιακές 
ομάδες και να αναδιοργανωθεί ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε την καθολική δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας αλλά και σε κάποιους 
Δήμους την δημιουργία πολυδύναμων κέντρων Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας και την δημιουργία των 
ΤΟΜΥ. 
Ωστόσο για να καταφέρουμε να μιλούμε για αξιόλογη και αξιόπιστη καθολική εφαρμογή κοινωνικής 
πολιτικής σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει κάθε Δήμος: 
• Να διαμορφώσει ένα  ενιαίο σύστημα υποδοχής και διάγνωσης αναγκών στις Κοινωνικές 

Υπηρεσίες των Δήμων, ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες κοινωνικές υπηρεσίες 

• Να εργαλειοποιήσει και να στελεχώσει με ειδικό επιστημονικό προσωπικό τις κοινωνικές 

υπηρεσίες του με στόχο την εγγύτητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την συστηματική 

διάγνωση των τοπικών αναγκών. 

• Να βελτιώσει την επικοινωνία με τους κατοίκους (δίκτυα, ΜΜΕ κλπ) ώστε ο λήπτης να μην 

επαναλαμβάνεται για την ίδια παροχή, αλλά μέσω της όποιας κοινωνικής παροχής να μπορεί να 

λαμβάνει ολιστική βοήθεια. 
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• Να βελτιώσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, συντονισμού, υλοποίησης και αξιολόγησης των 

κοινωνικών δράσεων, με στόχο την εσωτερική συνοχή της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. 

• Να αξιοποιήσει τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ, αλλά και άλλων φορέων, χορηγών, ΜΚΟ κλπ. 

Με στόχο την δημιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 

• Να διεκδικήσει από την Κεντρική Διοίκηση και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός συνεκτικού 

συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης από το κεντρικό στο τοπικό επίπεδο.  

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑ Ι ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ 
 
Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Πετρούπολης απευθύνονται σε όλους τους δημότες και κατοίκους 
που έχουν ανάγκη υποστήριξης και φροντίδας και ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες: 
• Οι υπηρεσίες που έχουν στόχο την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας(επισιτιστική 

βοήθεια, ένταξη στην αγορά εργασίας, βιβλιάρια κοινωνικής προστασίας) απευθύνονται στους 

πολίτες που πλήττονται περισσότερο από τη κρίση και είναι άνεργοι, άστεγοι, ανασφάλιστοι ή 

στερούνται βασικών αγαθών για την καθημερινή τους διαβίωση. 

• Οι υπηρεσίες που έχουν στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων και την αποδυνάμωση των 

κοινωνικών διακρίσεων απευθύνονται σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες, λόγω συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών είναι περισσότερο ευάλωτες σε κοινωνικές διακρίσεις, όπως φύλο, αναπηρία, 

ταυτότητα φύλου, εθνική καταγωγή, μαζί με τους ψυχιατρικούς ασθενείς και τα ουσιοεξαρτημένα 

άτομα. Σκοπός είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων τους στην καθημερινή ζωή και η εξασφάλιση της 

ισότιμης πρόσβασης τους στις υπηρεσίες και τις υποδομές του Δήμου. 

• Οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας(προνοιακά επιδόματα, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, βοήθεια στο σπίτι) απευθύνονται σε αυτούς που τις 

έχουν ανάγκη. Ο Δήμος έχει αναλάβει τις υποχρεώσεις της προνοιακής πολιτικής που μεταφέρθηκαν 

στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση το 2012 και λειτουργεί κοινωνικές δομές, όπως το Κέντρο 

κοινότητας, το Κοινωνικό  Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο. Οι βασικές κοινωνικές 

υπηρεσίες παρέχονται επίσης και στα άτομα που δεν βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα (χωρίς χαρτιά), 

δεδομένου μάλιστα ότι η νομοθεσία (Ν. 3852/10, Ν. 4251/14) παρέχει αυτή τη δυνατότητα στους ΟΤΑ, 

στο πλαίσιο δομών κοινωνικής μέριμνας που λειτουργούν. 

 
ΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ 
 
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: 
• 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.  

• Διακίνηση του υλικού μέσω του Τύπου και του Διαδικτύου 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 κλπ) θα προωθούνται μέσω: 

• 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). 
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• 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. 

 
ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
 
Κεντρική κατεύθυνση των  Προγραμμάτων είναι να αποτελέσουν ολιστικό τρόπο παροχής υπηρεσίας, 
μέσω της ανάπτυξης σημείου αναφοράς Κοινωνικής Σύνδεσης του Πολίτη.Το σημείο της πρώτης 
υποδοχής των πολιτών από τις κοινωνικές υπηρεσίες αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία 
αντιμετώπισης των άμεσων αναγκών ακραίας φτώχειας, καταπολέμησης των διακρίσεων και 
παροχής κοινωνικής φροντίδας.  
 
Η πρώτη υποδοχή των πολιτών θα βελτιωθεί με τις παρακάτω ενέργειες του έργου: 
• Συμπλήρωση και επέκταση του ενιαίου συστήματος διάγνωσης αναγκών από την δια ζώσης 

και κατ’ οίκον  καταγραφή με τη χρήση κοινής (ηλεκτρονικής) φόρμας καταγραφής των ωφελούμενων 

όλων των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, που υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στο Κέντρο κοινότητας 

του Δήμου Πετρούπολης και με ταυτοποίηση μέσω ατομικών ΑΜΚΑ. Στόχος είναι να διαμορφωθεί μια 

ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών τους και να δρομολογηθεί η αντιμετώπιση τους με σφαιρικό 

τρόπο (ολιστική προσέγγιση ψυχοκοινωνικής υποστήριξης). 

• Ενοποίηση των υφισταμένων ηλεκτρονικών αρχείων των ωφελούμενων των υφιστάμενων 

κοινωνικών δομών και έργων. Η δημιουργία μιας Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Δήμο ώστε 

στη συνέχεια να επιτευχθεί η ενοποίηση των αρχείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας (σε προγράμματα και 

δράσεις που λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος), των προνοιακών επιδομάτων, των δικαιούχων 

βιβλιαρίων κοινωνικής πρόνοιας, των δικαιούχων του επιδόματος Στέγασης, των δικαιούχων του 

επιδόματος ΕΕΕ, των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, των δικαιούχων του Κοινωνικού 

Φαρμακείου, των ωφελουμένων του Προγράμματος στο Σπίτι, των δικαιούχων voucher Παιδικών 

Σταθμών, των ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (ΟΑΕΔ), θα εξορθολογήσει τη 

διαχείριση των αιτημάτων και θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των επιμέρους 

παρεμβάσεων.Ο ανασχεδιασμός των κοινωνικών υποδομών του Δήμου θα γίνει με γνώμονα τη 

δημιουργία αποκεντρωμένων ψυχοκοινωνικών δράσεων υποστήριξης (one shop stop ) που θα 

παρέχουν υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής, ολοκληρωμένης 

πληροφόρησης και παραπομπής σε υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και άλλων δημόσιων φορέων και 

οργανώσεων. 

 
Η ενίσχυση της υπηρεσίας εφημερίας της Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου είναι η δευτερη 
καινοτομία του έργου. Η εγκατάσταση της στο  χώρο υποδοχής, εξυπηρέτησης και πληροφόρησης του 
Κέντρου Κοινότητας, όπως επίσης και η σταδιακή διεύρυνση των υπηρεσιών της ανωτέρω δομής 
εντάσσονται στην οριζόντια αυτή ενέργεια. 
 

1.5 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου – Διάχυση των 

Αποτελεσμάτων του Έργου 

 
ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ 
Εκτός από τον τακτικό προϋπολογισμό που διαθέτει ο Δήμος για το κοινωνικό του έργο, είναι 
απαραίτητη η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΣΠΑ 2014-2020), του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ), τα ευρωπαϊκά προγράμματα PROGRESS – EASIINTERREG, URBACT 
,EASYκ.α.Οι χορηγίες ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων (ελληνικών ή ξένων) αποτελούν επίσης 
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σημαντική πηγή χρηματοδότησης με πλεονέκτημα την ταχύτητα αξιοποίησης. Σημαντική συμβολή 
στην υλοποίηση του κοινωνικού έργου του Δήμου έχουν οι μέχρι σήμερα συνεργασίες με: 
• Δημόσιους φορείς όπως τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, 

Εσωτερικών, με τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα. 

• Επιχειρήσεις στην Ελλάδα (εταιρείες τροφίμων και βασικών αγαθών κατανάλωσης) στο 

πλαίσιο των δράσεων τους για την εταιρική κοινωνική ευθύνη 

•  

• Μη κυβερνητικές και εθελοντικές οργανώσεις , φορείς και σύλλογοι Τις ενορίες Αγ. 

Δημητρίου & Αγ. Τριάδας που παρέχει καθημερινά γεύματα στους ωφελούμενους του Προγράμματος 

Βοήθεια στο Σπίτι. 

• Τα  Δίκτυα Αλληλεγγύης και τις πρωτοβουλίες των πολιτών που αναπτύχθηκαν στην 

Πετρούπολη, για να προσφέρουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες στους κατοίκους που έχουν ανάγκη.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα χαρτογραφηθούν ολιστικά οι δημόσιοι φορείς κοινωνικής 
αλληλεγγύης, οι μη κυβερνητικοί φορείς και εθελοντικές οργανώσεις που προσφέρουν κοινωνικό έργο 
σε συνεργασία με τις Κοινωνικές δομές του Δήμου . 
 

1.6 Στοιχεία Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης των Ωφελουμένων από τις Κοινωνικές Δομές και 

Υπηρεσίες του Δήμου  

 
Ο Δήμος Πετρούπολης έχει βασικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της 
κοινωνικοποίησης Ευάλωτων Ομάδων (ΕΟ) του τοπικού πληθυσμού και σε αυτό το πλαίσιο μέσω της 
Διεύθυνσης Παιδείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής, υλοποιεί επί σειρά ετών πληθώρα 
προγραμμάτων και δράσεων που έχουν ως βασικό τους στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού της πόλης. 
Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού 
κινδύνου ονομάζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη ή καθόλου 
πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε 
διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, 
ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά. Πρόκειται κυρίως για αστέγους, ανέργους/μακροχρόνια 
άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πάσχοντες (σοβαρά παθολογικά προβλήματα, ψυχικές 
ασθένειες), αποφυλακισμένους, χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οροθετικούς, 
άτομα από θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, Ρομά / τσιγγάνους, μονογονεϊκές οικογένειες, 
ανήλικους παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα εμπορίας (trafficking), πρόσφυγες, 
μετανάστες, παλιννοστούντες, πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (πυρόπληκτοι, 
σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς).  
 O Νόμος 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄) για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
ορίζει στο άρθρο 1 παρ. 4 τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού:  
α) «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», γενικά, νοούνται οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η 
συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και 
οικονομικών προβλημάτων ή σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων 
γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής 
οικονομίας.  
Β) Οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
• Στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και ii) Στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού 

 
γ) «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους 
στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν 
άτομα ιδίως με αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης και άτομα 
εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες, 
 δ) «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας από οικονομικά, κοινωνικά και 
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πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ιδίως οι άνεργοι νέοι, οι άνεργοι άνω των 50 ετών, οι γυναίκες 
άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι αναλφάβητοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι κάτοικοι 
απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, οι πρώην ή οι νυν τρόφιμοι φυλακών, οι 
ανήλικοι παραβάτες, τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και οι μετανάστες. 
Ομάδα στόχος της παρούσας πράξης είναι οι Ευπαθείς Ομάδες του πληθυσμού με έμφαση στους 
δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), τα Άτομα και οι οικογένειες τους που 
ανήκουν κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ, τα Άτομα 
με αναπηρία (ΑΜΕΑ), οι μακροχρόνια Άνεργοι, οι Άστεγοι, οι Ανασφάλιστοι, οι Νεόπτωχοι, οι 
δικαιούχοι voucher οικ. Ενίσχυσης, οι δικαιούχοι των κοινωνικών δομών του Δήμου, οι δικαιούχοι του 
στεγαστικού επιδόματος, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα εξαρτημένα άτομα, μετανάστες και 
πρόσφυγες, άτομα που απειλούμενα από έμφυλες διακρίσεις, άτομα που υπόκεινται σε 
ενδοοικογενειακή βία καθώς και τα Άτομα χαμηλού εισοδήματος που απειλούνται από φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό. 
Οι δομές & οι υπηρεσίες, που επιχειρούν για τις ανωτέρω ομάδες πληθυσμού στο Δήμο Πετρούπολης 
μέσω του τμήματος κοινωνικής πολιτικής είναι: 

• Κέντρο Κοινότητας 

• Κοινωνικό Παντοπωλείο 

• Κοινωνικό Φαρμακείο 

Σύμφωνα με το Social Attica, οι ανωτέρω Δομές του Δήμου παρείχαν τις ακόλουθες υπηρεσίες και 
παραθέτουμε ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία:  

• ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ: Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 

Πετρούπολης το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις 

ακόλουθες υπηρεσίες: 

1) Υποδοχή –Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών για κοινωνικές δομές και κοινωνικά 
προγράμματα που λειτουργούν τοπικά και εθνικά. 
2) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές. 
3) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα 
διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. 
4) Διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται 
στην εκάστοτε περιοχή παρέμβασης- παραπομπές 
5) Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, 
υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α. 
6) Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες 
7) Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που 
υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, 
υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.) 
8) Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός 
προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, 
προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού 
και άλλες υπηρεσίες και δομές. 
9) Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο 
όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την 
ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής 
και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, 
πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για 
την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α. 
10) Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι 
αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, σεισμόπληκτοι 
καταυλισμού Αγ. Τριάδας. 
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11) Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις 
παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ. 
12) Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών 
13) Ενίσχυση και ανάπτυξη του Υφιστάμενου Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει 
το προσωπικό του «Κέντρου Κοινότητας» κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του 
συντονιστή του Κέντρου και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει 
στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον 
έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών. 
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου 
Πετρούπολης με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, 
τοπικούς συλλόγους, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών τους. Εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Πετρούπολης, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας και θρησκείας, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από 
αυτή. Περίοδος λειτουργίας: 23/10/2017 – 22/10/2020 Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων 
της Δομής: 13871. Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων τις τελευταίες 30 ημέρες: 276 Μέσος 
όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 25 Δημοφιλέστερες υπηρεσίες: Υποδοχή – Ενημέρωση – 
Υποστήριξη :  

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ: Διανομή σε σταθερή και τακτική βάση 

τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης 

και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, , σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν 

ανάγκη. Περίοδος λειτουργίας: 13/11/2017 – 12/11/2020 Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της 

Δομής: 4802  Μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 10 Δημοφιλέστερες υπηρεσίες: Διανομή 

Τροφίμων  

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ: Παροχή σε σταθερή και τακτική βάση 

δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα 

άτομα που τα έχουν ανάγκη. Περίοδος λειτουργίας: 13/11/2017 – 12/11/2020  

Συνολικός αριθμός εξυπηρετήσεων της Δομής: 3134. Μέσος όρος εξυπηρετήσεων ανά ημέρα: 
6  
Δημοφιλέστερες υπηρεσίες: Υποδοχή – καταγραφή – επιλογή ωφελούμενων 

 
Από τα ανωτέρω εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο Δήμος Πετρούπολης διαθέτει την εμπειρία 
και την τεχνογνωσία να σχεδιάζει, να διαβουλεύεται και να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις. Η 
ενασχόληση του με την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής 
και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης και 
κοινωνικής ένταξης, καθώς και προγραμμάτων και δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την 
ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων στον τομέα των τεχνών, καταδεικνύει τον πολυτομεακό του 
χαρακτήρα και την επιχειρησιακή του ικανότητα. 
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2. Αντικείμενο του έργου (Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου)  

2.1.Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου – στόχοι 

Για να υλοποιηθούν οι δημοτικές Κοινωνικές παροχές που περιεγράφηκαν στα προηγούμενα 
κεφάλαια, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις στους πληθυσμούς – στόχους, απαιτούνται 
δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα με τις οποίες θα βελτιωθεί το πλαίσιο σχεδιασμού (έρευνα αναγκών), 
η ενημέρωση των πολιτών για το κοινωνικό έργο του Δήμου Πετρούπολης (δράσεις δημοσιότητας), η 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων (διεύρυνση των χορηγιών), η συμβολή της κοινωνίας των 
πολιτών (συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς) καθώς επίσης και η αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού του Δήμου. Οι παρεμβάσεις αυτές θα δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ των δομών και 
των υπηρεσιών του Δήμου, οικονομίες κλίμακας και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στις 
λειτουργίες του. Παρακάτω  περιγράφουμε αναλυτικά αυτή την αποτύπωση σε συνέχεια της οποίας 
θα αναπτυχθούν οι δράσεις των νέων προγραμμάτων. 

2.1.1 Δημιουργία Ενιαίου Συστήματος Υποδοχής και διάγνωσης Αναγκών 

Για τη καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλαπλών 
αναγκών των πολιτών που δημιουργεί η οικονομική κρίση απαιτείται ένα ενιαίο σύστημα διάγνωσης 
αναγκών με τη χρήση κοινής (ηλεκτρονικής) φόρμας καταγραφής των ωφελούμενων όλων των 
κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και ταυτοποίηση μέσω ατομικών ΑΜΚΑ. Στόχος είναι να 
διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών τους και να δρομολογηθεί η αντιμετώπιση τους 
με σφαιρικό τρόπο (ολιστική προσέγγιση ψυχοκοινωνικής υποστήριξης). Η εφαρμογή του συστήματος 
θα επιφέρει παράλληλα την ενοποίηση των ηλεκτρονικών αρχείων των ωφελούμενων των κοινωνικών 
υπηρεσιών. Η ενοποίηση των αρχείων θα εξορθολογήσει τη διαχείριση των αιτημάτων και θα 
μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των επιμέρους παρεμβάσεων. 

Οι ωφελούμενοι θα παραπέμπονται στις υπηρεσίες της παρούσας Δράσης μέσω του Διευρυμένου 
Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (ΚΚ), με βάση και τον Κανονισμό λειτουργίας του. 

2.1.2 Αποτύπωση αναγκών – έρευνα σε επίπεδο γειτονιάς   

Απαραίτητο στοιχείο για την άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής αντιμετώπισης της κρίσης, αποτελεί 
η γνώση των κοινωνικών προβλημάτων σε επίπεδο γειτονιάς, καθώς και των αναγκών που πρέπει να 
καλυφθούν. Η καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών των πολιτών σε επίπεδο δημοτικής 
κοινότητας, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο εργαλείο για χάραξη κοινωνικών πολιτικών σε τοπικό 
επίπεδο συνεργασία των κατοίκων και συλλογικοτήτων σε τοπικό επίπεδο μπορεί να εκφραστεί σε 
διάφορα επίπεδα: Από αυτή καθαυτή την ανίχνευση και αποτύπωση των αναγκών, έως 
συγκροτημένες αποφασιστικού τύπου προτάσεις για προτεραιότητες και έργα, στη λογική του 
συμμετοχικού σχεδιασμού. Παρόμοιες δράσεις αξιοποίησης του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού 
έχουν αναπτυχθεί σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, με θετικά σχεδόν πάντα αποτελέσματα.  
 
2.1.3. Προφίλ Ψυχοκοινωνικής Υγείας και Σχέδιο Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Πετρούπολης 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία με την οποία οι 
Δήμοι σχεδιάζουν την πολιτική τους και εργάζονται για την υλοποίησή της. Βασικά στοιχεία στην 
μεθοδολογία αυτή είναι το Προφίλ Ψυχοκοινωνικής Υγείας και το Σχέδιο Ψυχοκοινωνικής Υγείας κάθε 
Δήμου. Το Προφίλ Ψ/Κ Υγείας περιλαμβάνει δημογραφικά στοιχεία, στατιστικές υγείας, την 
περιγραφή του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, περιγραφή 
τρόπου ζωής, έρευνα στον πληθυσμό, περιγραφή των υπηρεσιών και των δομών που διαθέτει ο Δήμος 
και συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην υγεία του πληθυσμού και γενικά αποτελεί μια αποτύπωση και 
περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον Δήμο στους τομείς Ψ/Κ Υγείας, Πρόνοιας, 
Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν καθοριστικά την Υγεία, 
αποτελεί δε το προοίμιο και την βάση δεδομένων για τον ορθό σχεδιασμό σύμφωνα με τις οδηγίες 
και τα κριτήρια του Π.Ο.Υ. Το Σχέδιο Ψ/Κ Υγείας περιλαμβάνει τις δράσεις σε όλους τους κοινωνικούς, 
οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την Υγεία. Με το Σχέδιο τίθενται 
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επίσης ποσοτικοί και ποιοτικοί μετρήσιμοι στόχοι, ώστε να μπορεί να υπάρξει παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των δράσεων.  
 
2.1.4. Χαρτογράφηση δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 

Οι δομές που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φύσης στα όρια του Δήμου Πετρούπολης θα πρέπει να 
χαρτογραφηθούν για τις ανάγκες της καλύτερης ενημέρωση των πολιτών που απευθύνονται στον 
Δήμο (μια πρώτη καταγραφή, σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά σε μεγάλο βαθμό αποσπασματική και 
ελλιπής, βρίσκεται στην διεύθυνση www.socialattica.gr). Η καταγραφή αυτή θα επικαιροποιηθεί και 
συμπληρωθεί, αξιοποιώντας τα αρχεία της Διεύθυνσης για τα φιλανθρωπικά σωματεία, τους 
ποικίλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες Στόχος είναι να 
παρέχεται σε πραγματικό χρόνο δυνατότητα ενημέρωσης, τόσο στον επαγγελματία όσο και στον 
πολίτη που θέλει να ενημερωθεί για τις δομές και τις υπηρεσίες που παρέχονται στην περιοχή που ζει. 
Μέσα από την δικτύωση με τους φορείς, η βάση θα επικαιροποιείται συνεχώς με την προσθήκη νέων 
υπηρεσιών και κυρίως νέων δράσεων. 
2.1.5. Χαρτογράφηση της αστεγίας – κριτήρια χωροθέτησης δομών 

Όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχουν στοιχεία που να καταγράφουν την έλλειψη στέγης στο Δήμο της 
Πετρούπολης. Παράλληλα, εμφανής είναι η διάσταση στους αριθμούς των αστέγων, όπως αυτοί 
καταγράφονται από τους ΟΤΑ και τις Μ.Κ.Ο., κάτι που σημαίνει είτε έλλειψη κοινής μεθοδολογίας, 
είτε αδυναμία πρόσβασης των αστέγων στις υπηρεσίες των Δήμων. Η επικαιροποίηση και η ανάδειξη 
στοιχείων που αφορούν τον Δήμο Πετρούπολης είναι απαραίτητη, ώστε να μπορεί να χαραχτεί μια 
εξειδικευμένη και αποτελεσματική στρατηγική, αλλά και να αναδειχτεί η χωρική κατανομή των 
αναγκών, που πράγματι χρειάζεται, σε χώρους φιλοξενίας, περίθαλψης και σίτισης. 
2.1.6. Αποτύπωση και αξιοποίηση άτυπων δικτύων αλληλεγγύης 

Πρόκειται για δίκτυα υποστήριξης που δρουν τοπικά, χωρίς νομική μορφή, με ανεπίσημο τρόπο 
οργάνωσης και λειτουργίας, τα οποία προσπαθούν στην πλειοψηφία τους να υποστηρίξουν τις πλέον 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. (μια πρώτη καταγραφή, η οποία όμως επιδέχεται σημαντικών 
βελτιώσεων, Η καταγραφή των δικτύων αυτών και η δικτύωση μαζί τους μπορεί να παρέχει στην 
Διεύθυνση πληροφόρηση σε επίπεδο γειτονιάς και σε πραγματικό χρόνο. Η δράση θα λειτουργήσει 
επίσης αμφίδρομα, μέσα από την ανάδειξη των αναγκών των άτυπων δικτύων και των προϋποθέσεων 
οι οποίες θα πρέπει να καλύπτονται για να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. 
 
Ο Δήμος Πετρούπολης εδώ και πολλά χρόνια με ίδιους πόρους, έχει υλοποιεί δράσεις πρωτοβάθμιας 
φροντίδας Ψυχοκοινωνικής  υγείας (βλέπε Δημοτικά Ιατρεία, Πρόγραμμα “Φειδιππίδης”, 
Συμβουλευτικός Σταθμός, ο οποίος υφίσταται ακόμα με διευρυμένες αρμοδιότητες Κοινωνικής 
Υπηρεσίας).Είναι κοινή διαπίστωση ότι υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στο σύστημα υγείας που αφορά 
στην επαρκή πληροφόρηση και πρόσβαση των πολιτών για τα προβλήματα υγείας τους, στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας «μικρού κινδύνου» που δεν απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη, 
στη φροντίδα και παρακολούθηση των ασθενών μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, καθώς και 
στην ψυχοκοινωνική τους στήριξη. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά, 
λόγω των περικοπών στο Ε.Σ.Υ., της αύξησης της οικονομικής συμμετοχής των πολιτών, την οποία 
πολλοί αδυνατούν να καταβάλουν και των επιπτώσεων της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην 
σωματική και ψυχική τους υγεία. Στην Πετρούπολη, ιδιαίτερα οι άστεγοι, οι ηλικιωμένοι, τα μικρά 
παιδιά, οι άνεργοι, οι φτωχές οικογένειες κ.α. βιώνουν έντονα την επιδείνωση αυτή. 
Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής του Δήμου στον τομέα αυτό ήταν και είναι: 
1.Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας & Ψυχικής Υγείας  ατόμων που δεν διαθέτουν οικονομική 
δυνατότητα (ανασφάλιστοι, άστεγοι, άποροι κ.λ.π.), κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, ηλικιωμένων, 
ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
2.Μεγάλο εύρος παρεχόμενων ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με έντονο το στοιχείο της 
πρόληψης. 
3.Δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε κινδύνους που απειλούν την δημόσια υγεία. 
4.Παροχή υπηρεσιών σε δημοτικές δομές και υπηρεσίες.  
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  
• Επιδείνωση σωματικής και ψυχικής 

υγείας των ευάλωτων ομάδων, αλλά και του 

γενικού πληθυσμού 

• Αυξημένες απαιτήσεις σε 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας  

• Ανάλυση – αξιολόγηση των 

περιστατικών που απευθύνονται στις δημοτικές 

δομές, καθώς και του κοινωνικοοικονομικού 

προφίλ των ωφελουμένων  

• Ελλείψεις σε προσωπικό και στην 

υλικοτεχνική υποδομή των κοινωνικών 

υπηρεσιών  

• Εξειδίκευση – ιεράρχηση δράσεων 

προαγωγής και αγωγής της υγείας  

• Μη θεσμοθετημένη λειτουργία των 

Δημοτικών δομών υγείας & ψυχικής υγείας ως 

Α΄/βαθμιοι φορείς στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ.  

• Μετατροπή των Δημοτικών δομών σε 

τοπικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας 

ψυχοκοινωνικής υγείας  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  
• Π.Ε.Π . Αττικής, Ε.Π. «Αττική 2014-

2020»  

• Γραφειοκρατικές διαδικασίες και 

καθυστερήσεις από πλευράς Διαχειριστικών 

Αρχών  

• Υποβολή προτάσεων σε ανταγωνιστικά 

προγράμματα της Ε.Ε.: Horizon, EaSI  

• Θεσμικό πλαίσιο που δυσχεραίνει τη 

συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς  

• Συνεργασίες με ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημόσιους 

φορείς, ΜΚΟ και επαγγελματικές ορ-γανώσεις  

επαγγελμάτων υγείας & ψυχικής υγείας.  

• Ελάχιστες προσλήψεις με βάση τις 

δεσμεύσεις του Μ.Π.Δ.Σ. 

• Συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρείες 

(εταιρική κοινωνική ευθύνη)  

• Μειωμένα έσοδα Δήμου  

 • Μεγάλες ελλείψεις σε κρατικά 

προγράμματα προαγωγής και αγωγής της υγείας, 

καθώς και σε προγράμματα πρόληψης  

 
 
Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης 
και συμβουλευτικής υποστήριξης κατ’οίκον και στην Κοινότητα ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, με την 
αξιοποίηση σχεδιασμένων προγραμμάτων τα οποία θα έχει ως στόχο την διορθωτική εμπειρία ζωής 
μέσω της κοινωνικής μάθησης και την ψυχική ανθεκτικότητα. Αποτελεί βασική διαδικασία για την 
δημιουργία συνδυασμένων  υπηρεσιών πρόληψης  υγείας – ψυχικής υγείας  και συμβουλευτικής για 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 
 
Το έργο διαρθρώνεται σε δύο άξονες: 
• Παρέμβαση στην Κοινότητα 

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΤ_1 & ΚΤ_2) 
• Υποπρόγραμμα 1: ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 (ΝΗΠΙΑ), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 (ΠΑΙΔΙΑ),  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 3 (ΕΦΗΒΟΙ) 
• Υποπρόγραμμα 2: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΌΛΩΝ ΤΩΝ 

ΒΑΘΜΙΔΩΝ 

• Υποπρόγραμμα 3: ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ. ΠΑΙΔΙΩΝ ,ΕΦΗΒΩΝ 
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Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα φαίνεται να έχει επηρεάσει τόσο την κοινωνική συμπεριφορά και 
επικοινωνία  του ενήλικου πληθυσμού όσο και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του μαθητικού πληθυσμού. 
Σε τοπικό επίπεδο και με βάση τα περιστατικά που καλούμαστε να διαχειριστούμε καθημερινά στο 
πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δήμου Πετρούπολης,  όλο και περισσότερο 
αναδεικνύεται η ανάγκη για παρέμβαση σε τομείς που αφορούν την ψυχοεκπαίδευση του 
πληθυσμού. Η συγκεκριμένη δράση «αγωγής ψυχικής ανθεκτικότητας» πρόκειται να εφαρμοστεί τόσο 
σε πληθυσμό ενηλίκων, όσο και σε μαθητικό πληθυσμό ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. 
 Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, 
το οποίο απευθύνεται σε όλους τους μαθητές  αλλά και στους γονείς τους και θα υλοποιείται  είτε από 
σχολικούς ψυχολόγους και σχολικούς κοινωνικούς λειτουργούς είτε από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, μετά από επιμόρφωση, εξειδικευμένη κατάρτιση σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο. 
Το περιεχόμενο και τη διαδικασία εφαρμογής του Προγράμματος καθώς και την εποπτεία  θα παρέχει 
η υπηρεσία του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δήμου Πετρούπολης, που θα έχει και την ευθύνη για 
την εξασφάλιση  των σχετικών αδειοδοτήσεων που προβλέπονται από την κείμενη  νομοθεσία κατόπιν 
απαραίτητων ενεργειών της εν λόγω υπηρεσίας. 
 
 Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου Προγράμματος συνίσταται στην επιστημονική 
τεκμηρίωσή του με βάση τη σύγχρονη ξένη και ελληνική βιβλιογραφία, στη σύνδεση της θεωρίας και 
της έρευνας με την πράξη, στην εννοιολογική συνοχή και συνέχεια των θεματικών του ενοτήτων, στην 
αναγνώριση της αναγκαιότητας για ευαισθητοποίηση του συνόλου των εμπλεκομένων ( γονείς – 
μαθητές – εκπαιδευτικοί),  στην έμφαση σε θέματα που άπτονται της καθημερινής τους,  ζωής  και όχι 
σε παθολογικές καταστάσεις και αποκλίσεις, και τέλος στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 
Προγράμματος. 
 
 Σκοπός του προγράμματος είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων και μαθητών, η 
ευαισθητοποίηση τους και η άσκηση βασικών δεξιοτήτων σε σημαντικά θέματα όπως η επικοινωνία, 
η γνώση του εαυτού, η αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων και η αποδοχή της 
διαφορετικότητας. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και στους γονείς τους , στοχεύοντας στη 
διαμόρφωση μιας ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού και στη διευκόλυνση της συνεργασίας μέσα 
στην οικογένεια  και στη σχολική κοινότητα. Επιπλέον, σκοπό του συγκεκριμένου προγράμματος 
αποτελεί η διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος και η προαγωγή της ψυχικής υγείας και ψυχικής 
ανθεκτικότητας στο πλαίσιο τόσο του οικογενειακού όσο και του σχολικού περιβάλλοντος, 
διευκολύνοντας έτσι και  τη μαθησιακή διαδικασία όσο και τη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών 
στη σχολική ζωή, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 
 Μέσα από την εφαρμογή του Προγράμματος και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας 
γονιών και  μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών ουσιαστικά δίνεται έμφαση στην πρωτογενή 
πρόληψη. Αυτό συνεπάγεται την εκμάθηση από όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικών και 
συναισθηματικών δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν μέρος των περισσότερων σύγχρονων αναλυτικών 
προγραμμάτων, τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας, στήριξης 
και διαχείρισης της καθημερινής ζωής, έχοντας ως απώτερο στόχο την επίτευξη της αλλαγής σε 
επίπεδο συστήματος (οικογένεια –σχολείο – κοινότητα). 
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, ανάπτυξη μοντέλου παρέμβασης, 
ευαισθητοποίηση, εφαρμογή και αξιολόγηση. 
 
Τέλος η εφαρμογή του προγράμματος αρχικά έχει ως ομάδα στόχο, εκπαιδευτικούς μαθητές και τους 
γονείς τους , των σχολικών μονάδων, που βρίσκονται εντός ή /και πλησίον των θυλάκων φτώχειας του 
Δήμου Πετρούπολης. 
 
Χώρος υλοποίησης του προγράμματος δύναται να είναι οι ενταγμένες σχολικές μονάδες (ύστερα από 
σχετικές αδειοδοτήσεις μέσω του Υπουργείου Παιδείας και οι εκάστοτε δομές της Δ/νσης Παιδείας 
Πρόνοιας & Κοινωνικής πολιτικής . 
 
• Παρέμβαση κατ’ οίκον 
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Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΠΠΠ) (ΚΤ_3) 
 
Η παρατεταμένη οικονομική κρίση και η κυβερνητική πολιτική που υλοποιείται έχει αντίκτυπο και 

στην συνεχόμενη μείωση των κρατικών δαπανών στους τομείς που αφορούν  την κοινωνική 

προστασία. Απόρροια αυτών είναι  οι οικογένειες με παιδιά να έχουν πληγεί περισσότερο.  Ως 

αποτέλεσμα τα παιδιά αντιμετωπίζουν πλέον σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και 

αποστέρησης σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό. Το φαινόμενο έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή η 

φτώχεια κατά την παιδική ηλικία (ιδιαίτερα κρίσιμη στην εξέλιξη του ατόμου) οδηγεί στη συσσώρευση 

μειονεκτημάτων και τείνει να εγκλωβίζει τα άτομα σε παγίδες φτώχειας κατά την διάρκεια του κύκλου 

ζωής, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαγενεακή αναπαραγωγή των φαινομένων της ανισότητας και 

της αποστέρησης βάση τον ευρέως χρησιμοποιούμενο ορισμό της σχετικής φτώχειας (Eurostat) 

σύμφωνα με τον οποίο το όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του αντίστοιχου διαμέσου ισοδύναμου 

εισοδήματος των ατόμων της χώρας, τα παιδιά στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σαφώς υψηλότερο 

κίνδυνο φτώχειας από ότι οι ενήλικες.  

 Όσον αφορά τη μητρική και βρεφική υγεία, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΟΣΑ 

δείχνουν αύξηση του αριθμού των ελλιποβαρών νεογνών πάνω από 16% μεταξύ 2008 και 2011. 

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το 2014 καταγράφηκαν στη χώρα μας 79.975 

γεννήσεις από Ελληνίδες (ποσοστό 86,8%) και 12.173 από αλλοδαπές (ποσοστό 13,2%). Τα αντίστοιχα 

στοιχεία για το 2013 ήταν 80.940 (ποσοστό 86%) και 13.194 (ποσοστό 14%). Οι γεννήσεις εκτός γάμου 

το 2014 σε απόλυτους αριθμούς, παρουσίασαν αύξηση κατά 13,1% σε σχέση με το 2013 και ανήλθαν 

σε 7.165 (ποσοστό 7,8% επί του συνόλου των γεννήσεων) από 6.337 (ποσοστό 6,7% επί του συνόλου) 

που ήταν το 2013.  

  Στην Ελλάδα, ορισμένες βασικές συνιστώσες της κοινωνικής (και οικογενειακής) πολιτικής 

είναι η κρατιστική, πελατειακή και ιδιοκρατική λογική που διέπει την κατανομή των πόρων και ο 

κεντρικός ρόλος των οικογενειακών και συγγενικών δικτύων στην παροχή κοινωνικής προστασίας που 

αποζημιώνει για την έλλειψη ενός αποτελεσματικού κράτους πρόνοιας. 

 Η διαμόρφωση των οικογενειακών προϋπολογισμών γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από την 

άντληση εισοδήματος από την ανεπίσημη οικονομία (π.χ. φοροδιαφυγή, αυθαίρετη δόμηση, 

γραφειοκρατική διαφθορά), το οποίο ο άνδρας-εργαζόμενος αναλαμβάνει να αναδιανείμει στα 

εξαρτημένα μέλη της οικογένειας. 

 Δεδομένου ότι η ανηλικότητα αποτελεί μια περίοδο της ζωής που το άτομο δεν έχει 

διαμορφώσει ακόμη επαρκώς την προσωπικότητά του, είναι ευάλωτο και επηρεάζεται ιδιαίτερα από 

τις ενέργειες των ενηλίκων, απολαμβάνει ειδικής προστασίας από τον νομοθέτη τόσο σε διεθνές και 

ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

 Τα παιδιά δεν έχουν τον έλεγχο των συνθηκών της ζωής και εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από τους γονείς για την παρούσα και μελλοντική ευημερία. Η οικογένεια προέλευσης αποτελεί 

τον βασικότερο προσδιοριστικό παράγοντα για την ευημερία και ανάπτυξη στα πρώιμα χρόνια της 

ζωής των παιδιών, καθώς επίσης και στη διαμόρφωση των μελλοντικών τους αποτελεσμάτων (π.χ. 

εκπαίδευση, απασχόληση, εισόδημα, κ.λπ.).  

 Για αυτό η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση (ΠΠΠ) αποτελεί επιτακτική ανάγκη εφαρμογής 

κυρίως σε νοικοκυριά με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ζωής και  ένα σημαντικό πεδίο σε 

επαγγελματικό και πολιτικό επίπεδο. Σχετίζεται με το δικαίωμα που έχουν τα πολύ μικρά παιδιά και 

οι οικογένειές τους να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται. Η ΠΠΠ στοχεύει να υποστηρίξει και 

να ενδυναμώσει το παιδί, την οικογένεια και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Βοηθά να διαμορφωθεί μία 
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συνεκτική κοινωνία που ενσωματώνει όλους και αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών και των 

οικογενειών τους. Η μητρότητα και η βρεφική ηλικία έχουν δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και βοήθεια.  

 Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, 

το οποίο απευθύνεται σε ζευγάρια υπό εγκυμοσύνη και σε οικογένειες βρεφών και θα υλοποιείται 

από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και ένα διοικητικό υπάλληλο που θα στηρίζει 

γραμματειακά την συγκεκριμένη δράση. Το περιεχόμενο και τη διαδικασία εφαρμογής του 

Προγράμματος καθώς και την εποπτεία θα παρέχει η υπηρεσία του Συμβουλευτικού Σταθμού του 

Δήμου Πετρούπολης. 

 Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου Προγράμματος συνίσταται στην επιστημονική 

τεκμηρίωσή του με βάση τη σύγχρονη ξένη και ελληνική βιβλιογραφία, στη σύνδεση της θεωρίας και 

της έρευνας με την πράξη, καθώς και στο κενό που έχει καταγραφεί για προνοιακή παροχή στη 

συγκεκριμένη κατηγορία πληθυσμού αλλά και ηλικιακή ομάδα παιδιών πανελλαδικά. Ο Δήμος 

Πετρούπολης έχοντας στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του, πολλά νεαρά ζευγάρια αλλά και νέες 

οικογένειες αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ανωτέρω 

προγράμματος που θα αποτελέσει ένα εργαλείο πρόληψης για την στήριξη και προώθηση στην ομαλή 

κοινωνική ένταξη βρεφών και των οικογενειών τους που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε επισφάλεια για 

κίνδυνο. 

 Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών ψυχοπροφυλακτικής 

για τις εγκύους, που έχει σαν στόχο να ενισχύσει και να καταστήσει πιο λειτουργική τη σχέση μητέρας 

– βρέφους μέσω ad hoc εκπαίδευσής τους  σε θέματα που αφορούν την κύηση, τον τοκετό, το 

θηλασμό και το βρέφος. Το επιθυμητό της ΠΠΠ είναι να διασφαλίσει  ότι κάθε γυναίκα μπορεί να 

φέρει με ασφάλεια στον κόσμο ένα παιδί και να το υποστηρίξει και μετά.  Απευθύνεται σε νέες  και εν 

δυνάμει μητέρες, στους συντρόφους  και στα βρέφη τους. Αποσκοπεί  στην ανάπτυξη  πρωτογενούς 

πρόληψης.  Αυτό συνεπάγεται την εκμάθηση από όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν μέρος των περισσότερων σύγχρονων αναλυτικών 

προγραμμάτων, τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη και  ενίσχυση δεξιοτήτων 

επικοινωνίας, στήριξης και διαχείρισης της καθημερινής ζωής σε πολλαπλά επίπεδα.  

 Η ΠΠΠ είναι σύνθεση υπηρεσιών / παροχών για πολύ μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους, 

που παρέχονται  σε μία ορισμένη στιγμή στη ζωή του παιδιού – βρέφους, και καλύπτουν οποιαδήποτε 

δράση που λαμβάνει χώρα όταν το παιδί χρειάζεται ειδική υποστήριξη για να: 

• διασφαλίσει και προάγει την προσωπική του ανάπτυξη 

• ενδυναμώσει την επάρκεια της οικογένειας, και 

• προωθήσει την κοινωνική ενσωμάτωση του παιδιού και της οικογένειας 

Βασική αρχή του προγράμματος είναι η ιδέα της πρόληψης, ως τμήμα της παρεμβατικής εργασίας.  

Σύμφωνα με το ΠΠΠ η πρόληψη δεν μπορεί να λάβει χώρα λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις συνθήκες 

υγείας ενός ατόμου, πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το κοινωνικό του περιβάλλον: 

 … η λειτουργία ενός ατόμου σε ένα ειδικό τομέα είναι η αλληλεπίδραση ή η πολύπλοκη σχέση μεταξύ 

των συνθηκών υγείας και των παραγόντων του πλαισίου ( περιβαντολλογικοί και προσωπικοί 

παράγοντες).Υπάρχει μία δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των παραγόντων: οι παρεμβάσεις 

σε ένα τομέα έχουν την δυνατότητα να τροποποιούν ένα ή περισσότερους από τους άλλους τομείς. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, ανάπτυξη μοντέλου παρέμβασης, 
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ευαισθητοποίηση, εφαρμογή και αξιολόγηση και συγκεκριμένη μεθοδολογία παρέμβασης.  

Τέλος η εφαρμογή του προγράμματος αρχικά θα υλοποιηθεί σε οικογένειες με βρέφη, που 

βρίσκονται εντός ή /και πλησίον των θυλάκων φτώχειας του Δήμου Πετρούπολης και λόγω των 

ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών τους αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου. 

Χώρος υλοποίησης του προγράμματος το φυσικό περιβάλλον των ενταγμένων οικογενειών  και  σε 
ειδικές περιπτώσεις και σύμφωνα με τις ανακύπτουσες ανάγκες δύναται να είναι και οι εκάστοτε 
κοινωνικές δομές της Δ/νσης Παιδείας Πρόνοιας & Κοινωνική  πολιτικής. 
 
Οι παραπάνω δράσεις στοχεύουν στην αποκεντρωμένη παροχή υπηρεσιών συνδυασμένης 
υποστήριξης , προσαρμοσμένης στις νέες συνθήκες, προς τις ευπαθείς ομάδες στην Πετρούπολη στο 
πλαίσιο της ΟΧΕ. Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
• Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας &  ψυχικής υγείας συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών ολοκληρωμένης και συνεχιζόμενης φροντίδας υγείας & ψυχικής υγείας  στο πλαίσιο 

λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δήμου στον υπόλοιπο πληθυσμό του Δήμου 

• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα 

• Υποστήριξη μακροπρόθεσμα στην επαγγελματική ένταξη 

• Πρωτογενής πρόληψη, αγωγή και προαγωγή υγείας 

• Ενημέρωση για παροχές και στήριξης που δικαιούνται  

• Νομική στήριξη εφόσον την έχουν ανάγκη.  

Η προσέγγιση που υιοθετείται και εφαρμόζεται στην παρούσα πράξη αποτελεί ένα νέο 
αποτελεσματικό, αποδοτικό και ισότιμο παράδειγμα/πρότυπο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρέχοντας σε κάθε κάτοικο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα πληθυσμού 
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας & ψυχικής υγείας και πρόνοιας που θα είναι επαρκείς και 
εύκολα προσβάσιμες, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων της 
πόλης. Το νέο μοντέλο θα βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση που προκρίνεται από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) όπου ο πολίτης εξυπηρετείται πολυεπίπεδα σε μία στάση (one stop shop) 
για τις ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές του ανάγκες. 
Οι εν λόγω δράσεις εστιάζοντας, στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας για την εξασφάλιση των 
πρωταρχικών αναγκών του ανθρώπου, στην καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων και την 
προάσπιση των δικαιωμάτων για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, στην διασφάλιση της 
πρόσβασης στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για όλες τις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού, στην καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων που οφείλονται μεταξύ άλλων σε 
αναπηρίες ή στην ταυτότητα φύλου, την υγεία και κοινωνική φροντίδα στοχεύει στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών προβλημάτων και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή της πόλης της Πετρούπολης.  
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου 
Κοινότητας ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχουν επίκαιρα στατιστικά στοιχεία στο σύνολο των 
ωφελουμένων αλλά και ατομικά στοιχεία για την διαδρομή εξυπηρέτησης του κάθε επιμέρους 
ωφελούμενου. Παράλληλα θα υλοποιηθούν στοχευμένες ενέργειες για την ενημέρωση και 
προσέλκυση των εν δυνάμει ωφελουμένων ευπαθών ομάδων πολιτών της Πετρούπολης που 
περιλαμβάνουν (ενδεικτικά): 
• Ειδικές δράσεις σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, ΜΚΟ κά για την προαγωγή υγείας 

στην κοινότητα (σε ειδικές ομάδες, σχολεία, συλλόγους και σε άλλους χώρους όπου ζουν και 

εργάζονται οι αποδέκτες των υπηρεσιών του προγράμματος  

• Ενημερωτικές εκδηλώσεις στο επίπεδο των τοπικών κοινοτήτων 

• Εκπόνηση, αναπαραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού 

• Αποστολή επιστολών προς εν δυνάμει ωφελούμενους των ευπαθών ομάδων κλπ. 

Οι απαιτήσεις της καινοτόμου αυτής παρέμβασης θα χρειαστεί ένα ορθολογικό και αποτελεσματικό 
σύστημα διοίκησης, παρακολούθησης και διαμορφωτικής αξιολόγησης. Για τον λόγο αυτό στο 



 

19 

  
 Ευρωπαϊκή Ένωση    

  
   

πρόγραμμα δύναται να οριστεί επιστημονικός υπεύθυνος από το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του 
Δήμου με ειδίκευση στην κλινική συμβουλευτική με βασικά καθήκοντα ενδεικτικά: 
• Την εκπόνηση των αναγκαίων οδηγιών και κανονισμών για την ορθολογική και αποδοτική 

λειτουργία του προγράμματος 

• Την on-going αξιολόγηση της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων προκειμένου να 

εντοπίζονται έγκαιρα ενδεχόμενα προβλήματα και αδυναμίες και να λαμβάνονται τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που θα βελτιώνουν την αποδοτικότητα του προγράμματος 

• Την εν γένει υποστήριξη σε θέματα επιστημονικής και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης από την 

πλευρά του Δήμου Πετρούπολης.  
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3. Αντικείμενο του Έργου (Τεχνική Έκθεση) 

3.1 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 
προώθηση της Κοινωνικής Στήριξης, της Κοινωνικής Φροντίδας και  της Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας 
και την αποτελεσματική προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου 
Πετρούπολης στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας. 
Η Υπηρεσία 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 

•  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 79415200-8 

•  
Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες 

Σχέσεις 
79416100-4 

•  Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες 85300000-2 

 
3.2 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου και Στόχοι του Έργου (Τεχνική Έκθεση) 

 

Το Έργο αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης, κοινωνικής 
φροντίδας και  ανοιχτής ειδικής φροντίδας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των Ευπαθών 
Ομάδων του Δήμου Πετρούπολης στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με την εφαρμογή 
πλέγματος παρεμβάσεων στους ακόλουθους «Κοινωνικούς Τομείς» (ΚΤ): 

• ΚΤ-1: Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών 

Ομάδων 

• ΚΤ-2: Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο Συστήματος (οικογένεια – σχολείο – 

κοινότητα),  

• ΚΤ-3: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ). 

Στους προαναφερθέντες Κοινωνικούς Τομείς προστίθεται: ο Κ.Τ.0 στο πλαίσιο του οποίου 
προβλέπεται διοικητική υποστήριξη με ένα –αντίστοιχων προσόντων- στέλεχος (5,33 % του συνόλου 
του Έργου), ο Κ.Τ. 4  Δράσεις Δημοσιότητας (2,32% του συνόλου του έργου) και ο Κ.Τ.5 (8,99% του 
συνόλου του Έργου) όπου προβλέπονται οριζόντιες επιστημονικές υπηρεσίες, στα ακόλουθα πεδία: 
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• επιστημονικός συντονισμός του Έργου,   

• Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, ενημερωτικές δράσεις 

στην Κοινότητα, λοιπές οριζόντιες υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων για όλες τις Δράσεις ΚΤ-1 έως και ΚΤ-

4, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών 

πρακτικών, στο πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων «ΦΡΟΝΤΊΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ») 

 
Σύμφωνα με την Πρόσκληση 26 της Δράσης 9.4.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 Έργου, 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). 
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 την Κοινωνική Υπηρεσία – Συμβουλευτικό Σταθμό του Δήμου Πετρούπολης, 
σε συνεργασία με το αντίστοιχο Κέντρο Κοινότητας. Η  Κοινωνική Υπηρεσία – Συμβουλευτικός Σταθμός 
του Δήμου Πετρούπολης θα μεριμνήσει για τη διασφάλιση και την αποφυγή επικάλυψης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους από ομοειδείς δράσεις, ήδη από το στάδιο 
ταυτοποίησης και της παραπομπής τους, είτε αυτές αφορούν σε δράσεις της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής 
Αθήνας, είτε σε λοιπές κοινωνικές δράσεις, είτε μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε με ιδίους πόρους του 
Δήμου Πετρούπολης. 
Η διαδικασία θα ελέγχεται αρχικά μέσω της υπάρχουσας πλατφόρμας καταγραφής του Κ.Κ. του 
φακέλου εξυπηρετούμενου μέσω ατομικού μητρώου, που θα συνοδεύει τον ωφελούμενο και τις 
υπηρεσίες που θα λαμβάνει. Με το ίδιο μητρώο ανα ωφελούμενο θα λειτουργεί και το αρχείο του 
αναδόχου προκειμένου να ελέγχεται η διαδικασία και η παροχή υπηρεσίας.  
 
3.3. Αναλυτική περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου  

Παρουσίαση των υπηρεσιών και ενεργειών που θα παρέχονται (στο πλαίσιο των παραπάνω 
κατηγοριών παρεμβάσεων), καθώς και του τρόπου συντονισμού και παροχής των υπηρεσιών αυτών 
 
Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, Παρεχόμενες Υπηρεσίες / Ενέργειες, και οι οποίες 
θα υλοποιηθούν από Ανάδοχο που θα προκύψει μέσω της διαδικασίας των δημοσίων συμβάσεων 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό – νομικό πλαίσιο, περιλαμβάνει τους παρακάτω Κοινωνικούς Τομείς 
(ΚΤ): 
 
ΚΤ_0: Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης  

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 Κ.Τ.0.1: Διοικητική Υποστήριξη  

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, παρουσιολόγια και άδειες προσωπικού, αρχείο ωφελούμενων 
κ.α.  
Επιπλέον, παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και φροντίζει για τον 
προγραμματισμό και την τήρηση του καθημερινού ωρολόγιου προγράμματος  

Τρόπος 
Υλοποίησης / 
Συντονισμός 
Ενεργειών  

Οι παραπάνω δράσεις θα συντονίζονται και θα εποπτεύονται από την 
Κοινωνική Υπηρεσία – Συμβουλευτικό Σταθμό του Δήμου Πετρούπολης, σε 
συνεργασία με το αντίστοιχο Κέντρο Κοινότητας. Η  Κοινωνική Υπηρεσία – 
Συμβουλευτικός Σταθμός του Δήμου Πετρούπολης θα μεριμνήσει για τη 
διασφάλιση και την αποφυγή επικάλυψης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
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τους ωφελούμενους από ομοειδείς δράσεις, ήδη από το στάδιο ταυτοποίησης 
και της παραπομπής τους, είτε αυτές αφορούν σε δράσεις της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής 
Αθήνας, είτε σε λοιπές κοινωνικές δράσεις, είτε μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε 
με ιδίους πόρους του Δήμου Πετρούπολης. 

 
ΚΤ-1: Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων 

Σκοπός  
 

• Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των οικογενειών Ευπαθών Ομάδων 

που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής απομόνωσης 

Υπηρεσίες Κ.Τ.1.1: Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των οικογενειών Ευπαθών Ομάδων 
που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής απομόνωσης 

Κ.Τ.1.2: Υπηρεσίες διάγνωσης υγείας, ανίχνευσης οικογενειακού ιστορικού και 
συμβουλευτικής και καθοδήγησης επί ζητημάτων βασικής υγιεινής 

Ανάλυση Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των οικογενειών Ευπαθών Ομάδων που 
διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής απομόνωσης 
• Πρόγραμμα καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων των ενηλίκων σε 

δημόσιους χώρους (Εκμάθηση χρήσης ΜΜΜ, επισκέψεις σε μουσεία, 

παρακολούθηση θεατρικών, κινηματογραφικών παραστάσεων και συναυλιών 

με τη συνοδεία του υπεύθυνου επαγγελματία της δράσης). 

• Πρόγραμμα καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και 

εφήβων σε δημόσιους χώρους (Κυκλοφοριακή αγωγή, εκμάθηση χρήσης 

ΜΜΜ, επισκέψεις σε μουσεία, εμπορικά κέντρα, παρακολούθησης θεατρικών, 

κινηματογραφικών παραστάσεων και συναυλιών με τη συνοδεία του 

υπεύθυνου επαγγελματία της δράσης). 

• Πρόγραμμα ένταξης μέσω της αξιολόγησης των υφιστάμενων 

επαγγελματικών δεξιοτήτων εφήβων  

• Υπηρεσίες διάγνωσης υγείας, ανίχνευσης οικογενειακού ιστορικού, 

συμβουλευτικής και καθοδήγησης επί ζητημάτων βασικής υγιεινής μέσω 

αξιολογητικών εργαλείων 

Τρόπος 
Υλοποίησης / 
Συντονισμός 
Ενεργειών  

Για την υλοποίηση των δράσεων, ειδικοί επιστήμονες , που θα έχουν οριστεί 
από τον ανάδοχο (όπως αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες)  θα αναλάβουν να 
υποστηρίξουν τους ωφελούμενους μέσω των παραπάνω προγραμμάτων, με 
στόχο την κοινωνική και εργασιακή ένταξή τους. 

 
ΚΤ-2: Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο Συστήματος (οικογένεια – σχολείο – κοινότητα) 

Σκοπός  
 
 

Σκοπό του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί η διαμόρφωση ενός θετικού 
κλίματος και η προαγωγή της ψυχικής υγείας και ψυχικής ανθεκτικότητας στο 
πλαίσιο τόσο του οικογενειακού όσο και του σχολικού περιβάλλοντος, 
διευκολύνοντας έτσι και  τη μαθησιακή διαδικασία όσο και τη γενικότερη 
προσαρμογή των μαθητών στη σχολική ζωή, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό 
πλαίσιο. 

Υπηρεσίες Κ.Τ. 2.1: Πρωτογενής /πρώιμη πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των 
γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών (ανά ηλικιακή ομάδα νήπια-παιδιά-
έφηβοι βλέπε την αναφορά στην παράγραφο 2.1 της παρούσης 
Κ.Τ. 2.2: Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων και απόκτηση βασικών 
δεξιοτήτων σε θέματα όπως η επικοινωνία, η αυτογνωσία, η αναγνώριση, η 
έκφραση και η διαχείριση συναισθημάτων και η αποδοχή της διαφορετικότητας 
Κ.Τ. 2.3 : Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης για παιδιά, εφήβους, νέους και τις 
οικογένειές τους 
Κ.Τ. 2.4 : Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων 
και νέων 

Ανάλυση Πρωτογενής /πρώιμη πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων, 
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εκπαιδευτικών και μαθητών ανά ηλικιακή ομάδα νήπια-παιδιά-έφηβοι  

Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας γονιών και  μαθητών αλλά και των 

εκπαιδευτικών ουσιαστικά δίνεται έμφαση στην πρωτογενή πρόληψη  

Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων και απόκτηση βασικών 

δεξιοτήτων σε θέματα όπως η επικοινωνία, η αυτογνωσία, η αναγνώριση, η 

έκφραση και η διαχείριση συναισθημάτων και η αποδοχή της 

διαφορετικότητας 

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων και μαθητών, η ευαισθητοποίηση τους 

και η άσκηση βασικών δεξιοτήτων σε σημαντικά θέματα όπως η επικοινωνία, 

η γνώση του εαυτού, η αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων 

και η αποδοχή της διαφορετικότητας 

Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης για παιδιά, εφήβους, νέους και τις 

οικογένειές τους 

Εκμάθηση από όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικών και συναισθηματικών 
δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν μέρος των περισσότερων σύγχρονων 
αναλυτικών προγραμμάτων, τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ενίσχυση 
δεξιοτήτων επικοινωνίας, στήριξης και διαχείρισης της καθημερινής ζωής, 
έχοντας ως απώτερο στόχο την επίτευξη της αλλαγής σε επίπεδο συστήματος 
(οικογένεια –σχολείο – κοινότητα). 
Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και 

νέων  

Έμφαση σε θέματα που άπτονται της καθημερινής τους, ζωής και όχι σε 

παθολογικές καταστάσεις και αποκλίσεις μέσω της ad hoc παρέμβασης με 

βιωματικό τρόπο σε καταστάσεις επικοινωνίας που εμποδίζουν τη διαχείριση 

της ατομικής και οικογενειακής ζωής μέσω της ψυχοεκπαίδευσης.  

Τρόπος 
Υλοποίησης / 
Συντονισμός 
Ενεργειών 

Για την υλοποίηση των δράσεων, ειδικοί επιστήμονες , που θα έχουν οριστεί 

από τον ανάδοχο (όπως αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες) θα αναλάβουν να 

υποστηρίξουν τους ωφελούμενους μέσω των παραπάνω προγραμμάτων, με 

στόχο την κοινωνική και εργασιακή ένταξή τους. 

 
 
ΚΤ-3: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) 

Σκοπός  
 
 

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη εφαρμογής κυρίως σε νοικοκυριά με χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ζωής και  ένα σημαντικό πεδίο σε επαγγελματικό 

και πολιτικό επίπεδο. Σχετίζεται με το δικαίωμα που έχουν τα πολύ μικρά 

παιδιά και οι οικογένειές τους να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται. Η 

ΠΠΠ στοχεύει να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει το παιδί, την οικογένεια και 

τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Βοηθά να διαμορφωθεί μία συνεκτική κοινωνία 

που ενσωματώνει όλους και αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών και των 

οικογενειών τους. Η μητρότητα και η βρεφική ηλικία έχουν δικαίωμα σε ειδική 

φροντίδα και βοήθεια.  

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης, σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης, το οποίο απευθύνεται σε ζευγάρια υπό εγκυμοσύνη και σε 

οικογένειες βρεφών και θα υλοποιείται από εξειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό 

 
 

Κ.Τ. 3.1: Πρόληψη, στήριξη και διαχείριση της καθημερινής ζωής σε νεαρά 
ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε νέες και δυνάμει μητέρες στους συντρόφους 
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Υπηρεσίες και στα βρέφη τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υγείας και το κοινωνικό 
περιβάλλον των ωφελουμένων 
Κ.Τ. 3.2:  Στοχευμένες Δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης και προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης σε νεαρά ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε νέες και δυνάμει 
μητέρες και συντρόφους αυτών 
Κ.Τ. 3.3: Ψυχοεκπαίδευση σε νεαρά ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε νέες και 
δυνάμει μητέρες και συντρόφους αυτών 

Ανάλυση Πρόληψη, στήριξη και διαχείριση της καθημερινής ζωής σε νεαρά ζευγάρια 

ή/και μητέρες ή/και σε νέες και δυνάμει μητέρες στους συντρόφους και στα 

βρέφη τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υγείας και το κοινωνικό 

περιβάλλον των ωφελούμενων 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών 

ψυχοπροφυλακτικής για τις εγκύους, που έχει σαν στόχο να ενισχύσει και να 

καταστήσει πιο λειτουργική τη σχέση μητέρας – βρέφους μέσω ad hoc 

εκπαίδευσής τους  σε θέματα που αφορούν την κύηση, τον τοκετό, το θηλασμό 

και το βρέφος. Το επιθυμητό της ΠΠΠ είναι να διασφαλίσει  ότι κάθε γυναίκα 

μπορεί να φέρει με ασφάλεια στον κόσμο ένα παιδί και να το υποστηρίξει και 

μετά.  Απευθύνεται σε νέες και εν δυνάμει μητέρες, στους συντρόφους  και στα 

βρέφη τους 

Στοχευμένες Δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης και προώθησης της 

κοινωνικής ένταξης σε νεαρά ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε νέες και 

δυνάμει μητέρες και συντρόφους αυτών 

Η ΠΠΠ στοχεύει να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει το παιδί, την οικογένεια 

και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Βοηθά να διαμορφωθεί μία συνεκτική 

κοινωνία που ενσωματώνει όλους και αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών 

και των οικογενειών τους. Η μητρότητα και η βρεφική ηλικία έχουν δικαίωμα σε 

ειδική φροντίδα και βοήθεια.  

Ψυχοεκπαίδευση σε νεαρά ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε νέες και δυνάμει 

μητέρες και συντρόφους αυτών 

Η ΠΠΠ είναι σύνθεση υπηρεσιών / παροχών για πολύ μικρά παιδιά και τις 

οικογένειές τους, που παρέχονται  σε μία ορισμένη στιγμή στη ζωή του παιδιού 

– βρέφους, και καλύπτουν οποιαδήποτε δράση που λαμβάνει χώρα όταν το 

παιδί χρειάζεται ειδική υποστήριξη για να: 

• διασφαλίσει και προάγει την προσωπική του ανάπτυξη 

• ενδυναμώσει την επάρκεια της οικογένειας, και 

• προωθήσει την κοινωνική ενσωμάτωση του παιδιού και της οικογένειας 

Βασική αρχή του προγράμματος είναι η ιδέα της πρόληψης, ως τμήμα της 

παρεμβατικής εργασίας.  

Τρόπος 
Υλοποίησης / 
Συντονισμός 
Ενεργειών 

Για την υλοποίηση των δράσεων, ειδικοί επιστήμονες, που θα έχουν οριστεί 

από τον ανάδοχο (όπως αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες) θα αναλάβουν να 

υποστηρίξουν τους ωφελούμενους μέσω των παραπάνω προγραμμάτων, με 

στόχο την κοινωνική και εργασιακή ένταξή τους. 

 
ΚΤ-4:  Δράσεις Δημοσιότητας 

Σκοπός  
 
 

Βασικός σκοπός αυτού του πεδίου είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων – 

(δυνητικών) ωφελούμενων του έργου και η πληρέστερη πληροφόρησή της για 

την κινητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή της. Συμπληρωματική επιδίωξη 

είναι η παρουσίαση και προβολή του Έργου, των στόχων του και των δράσεων 
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του, καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων του και η δημιουργία θετικού 

κλίματος και δικτύου πολλαπλασιαστών ενημέρωσης της όφελος των μελών της 

ομάδας στόχου. 

Κυρίαρχο στοιχείο των δράσεων θα αποτελέσει η ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας αλλά ιδιαιτέρως των εργοδοτών 

και των στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα απασχόλησης ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων, ισότητας και μη διάκρισης, διαχείρισης διαφορετικότητας 

και Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης. 

 
 
Υπηρεσίες 

Κ.Τ. 4.1 : Δημιουργία microsite, έντυπη διαφήμιση, προβολή και δημοσιότητα 
σε social media και ΜΜΕ 
Κ.Τ. 4.2 : Εκδηλώσεις και Ημερίδες 

Ανάλυση Δημιουργία microsite, έντυπη διαφήμιση, προβολή και δημοσιότητα σε social 

media και ΜΜΕ 

Δημιουργία microsite υποστήριξης του έργου, παραγωγή έντυπου 

διαφημιστικού υλικού, έντυπη διαφήμιση, δράσεις προώθησης και προβολής  

σε social media και ΜΜΕ. 

Εκδηλώσεις και Ημερίδες 

• Ανοιχτή Εναρκτήρια Εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση των δημοτών 

σχετικά με της δράσεις του έργου και την προσέλκυση για τη συμμετοχή της 

σε αυτές. 

•  2 ημερίδες – 2 σεμινάρια (Ανάλυση – υποχρεώσεις αναδόχου(θα  

περιληφθούν και στα παραδοτέα)  

• Τελική Εκδήλωση με στόχο την αποτύπωση των αποτελεσμάτων  

σχετικά με της δράσεις του έργου  και την υιοθέτηση καλών πρακτικών αυτού 

Ενδεικτικά ημερίδες –σεμινάρια (2X2500€) και εργαστήρια ή σεμινάρια 

(2X1700€). 

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 οργανώσει και 

υλοποιήσει ένα συνεκτικό πλάνο δημοσιότητας που θα αφορά έκδοση & 

διανομή έντυπου υλικού ενημέρωσης και πληροφόρησης, αναρτήσεις και 

δελτία τύπου, αλλά και διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης – 

ενημέρωσης της κοινότητας. 

 
ΚΤ-5:  Υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού 

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 

Κ.Τ. 5.1 : Επιστημονικός Συντονισμός 
Κ.Τ. 5.2: Υπηρεσίες δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών 
πρακτικών στο πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» 
και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
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Ανάλυση Επιστημονικός Συντονισμός 

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

ωφελούμενων και της ενημέρωσης τους σχετικά με τις ενέργειες του έργου. 

Επιπλέον, ο επιστημονικά υπεύθυνος θα εποπτεύει το έργο των 

επαγγελματιών-συμβούλων με δίωρες συναντήσεις και θα δίνει 

κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την υλοποίηση του έργου, κάθε μήνα με 

στόχο την ενημέρωση των φακέλων των δράσεων, αλλά και το φάκελο του κάθε 

ωφελούμενου στις εξατομικευμένες δράσεις, 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, με στόχο την ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του 

έργου. 

Υπηρεσίες δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών πρακτικών 

στο πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  

Έχουν στόχο τη διάχυση των καλών πρακτικών στην εφαρμογή της προαγωγής 

ψυχικής υγείας όπως αυτές θα καταγράφονται στα διάφορα στάδια εφαρμογής 

του έργου, δηλαδή τόσο από τα συμπεράσματα της μελέτης σκοπιμότητας όσο 

και από την εμπειρογνωμοσύνη των ειδικών ψυχικής υγείας. 

Τρόπος 
Υλοποίησης / 
Συντονισμός 
Ενεργειών 

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 
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Πίνακας 1: Συνολικός / Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός της Δράσης 

Κ.Τ. (ΚΩΔ) Κ.Τ. (ΠΕΡ) 
Κόστος 

(χωρίς ΦΠΑ) 
Συνολικό 

κόστος 

KT_0 
Διοικητική 
Υποστήριξη 

32.200,00 €  39.928,00 €  

KT_1 

Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Στήριξης και 
Προώθησης της 
Κοινωνικής Ένταξης 
των Ευπαθών 
Ομάδων 

110.725,00 €  137.299,00 €  

KT_2 

Αγωγή ψυχικής 
ανθεκτικότητας σε 
επίπεδο Συστήματος 
(οικογένεια – σχολείο 
– κοινότητα) 

185.600,00 €  230.144,00 €  

KT_3 
Υπηρεσίες Πρώιμης 
Παιδικής 
Παρέμβασης (ΠΠΠ) 

207.675,00 €  257.517,00 €  

KT_4 
Δράσεις 
Δημοσιότητας 

14.000,00 €  17.360,00 €  

KT_5 

Υπηρεσίες 
Επιστημονικού 
Συντονισμού των 
Δράσεων 

54.360,00 €  67.406,40 €  

Υποσύνολο   604.560,00 €  749.654,40 €  

 
3.4. Κωδικοποίηση των Ωφελούμενων του Έργου 

 
Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών του Έργου ανά Κ.Τ., κωδικοποιούνται στον Πίνακα που ακολουθεί 
(Πίνακας 2). 
Πίνακας 2: Κοινωνικοί Τομείς και Ωφελούμενοι στο πλαίσιο της Πράξης 

Κοινωνικοί Τομείς παροχής υπηρεσιών Ωφελούμενοι 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και 
Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των 
Ευπαθών Ομάδων 

• Ευπαθείς Ομάδες, Άτομα και οι 

οικογένειες τους που ανήκουν σε ευάλωτες 

ομάδες πληθυσμού 

• Οικογένειες και μέλη αυτών (με έμφαση σε 

παιδιά, έφηβους και νέους που ανήκουν στις 

ευπαθείς ομάδες 

• Άτομα χαμηλού εισοδήματος και 

δικαιούχοι του ΚΕΑ που απειλούνται από 

φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. 

Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο 
Συστήματος (οικογένεια – σχολείο – 
κοινότητα) 
 

• Οικογένειες και μέλη αυτών (με έμφαση σε 

παιδιά, έφηβους και νέους που ανήκουν στις 

ευπαθείς ομάδες 

• Γονείς, λοιπά μέλη Οικογένειας, 

εκπαιδευτικοί και μαθητές 
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Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης 
(ΠΠΠ) 

• Νεαρά ζευγάρια ή/και μητέρες 

ή/και σε νέες και δυνάμει μητέρες και οι 

σύζυγοι/σύντροφοί τους που ανήκουν στις 

ευπαθείς κοινωνικές  ομάδες  

 
3.5. 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 3: Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου 

Εν δυνάμει ειδικότητες στελεχών Ομάδας Έργου Επιλογές 

1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου  Χ 

2. Κοινωνικός Λειτουργός Χ 

3. Ψυχολόγος Χ 

4. Παιδοψυχολόγος Χ 

5. Επιστήμων Υγείας / Επισκέπτης Υγείας/ Νοσηλευτής Χ 

6. Διοικητικός Χ 

7. Στέλεχος Δημοσιότητας Χ 

8. Σύμβουλος Σταδιοδρομίας  Χ 

 
Οι συγκεκριμένοι «Κοινωνικοί Τομείς» (ΚΤ) και οι αντίστοιχες  κοινωνικές  υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν στους ωφελούμενους στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Έργου, φαίνονται στον 
Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4).  
 
Πίνακας 4: Κοινωνικοί Τομείς και Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους  

Κ.Τ. (ΚΩΔ) ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ (ΚΩΔ) 

KT_0 Διοικητική Υποστήριξη 

 0.1 Παροχή οριζόντιων υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης 

KT_1 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των 
Ευπαθών Ομάδων 

 

1.1 
Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των οικογενειών Ευπαθών Ομάδων 
που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής απομόνωσης 

1.2 
Υπηρεσίες διάγνωσης υγείας, ανίχνευσης οικογενειακού ιστορικού 
και συμβουλευτικής και καθοδήγησης επί ζητημάτων βασικής 
υγιεινής 

KT_2 
Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο Συστήματος (οικογένεια – σχολείο – 
κοινότητα) 

 2.1 
Πρωτογενής /πρώιμη πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των 
γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών (ανά ηλικιακή ομάδα νήπια-
παιδιά-έφηβοι) 

 2.2 

Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων και απόκτηση  
βασικών δεξιοτήτων σε θέματα όπως η επικοινωνία, η αυτογνωσία, 
η αναγνώριση, η έκφραση και η διαχείριση συναισθημάτων και η 
αποδοχή της διαφορετικότητας 

 2.3 
Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης υποστήριξης της για παιδιά, 
εφήβους, νέους και τις οικογένειές τους 

 2.4 Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, 
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Κ.Τ. (ΚΩΔ) ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ (ΚΩΔ) 

εφήβων και νέων 

KT_3 Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) 

 3.1 

Πρόληψη, στήριξη και διαχείριση της καθημερινής ζωής σε νεαρά 
ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε νέες και δυνάμει μητέρες στους 
συντρόφους και στα βρέφη τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες 
υγείας και το κοινωνικό περιβάλλον των ωφελούμενων 

 3.2 
Στοχευμένες Δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης και προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης σε νεαρά ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε νέες 
και δυνάμει μητέρες και συντρόφους αυτών 

 3.3 
Ψυχοεκπαίδευση σε νεαρά ζευγάρια ή/και μητέρες ή/και σε νέες και 
δυνάμει μητέρες και συντρόφους αυτών 

KT_4 Δράσεις Δημοσιότητας 

 4.1 
Δημιουργία microsite, έντυπη διαφήμιση, προβολή και 
δημοσιότητα σε social media και ΜΜΕ 

 4.2 Εκδηλώσεις και Ημερίδες 

KT_5 Υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού 

 5.1 Επιστημονικός Συντονισμός 

 5.2 
Υπηρεσίες δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών 
πρακτικών στο πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων 
«ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ « 

 
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 5). Οι Α/Μ ανά 
ειδικότητα απορρέουν από τον πίνακα παρακάτω (Πίνακας 7) 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 (Πίνακας 8). 
 
Πίνακας 5: Επιλεγμένες Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου – Συγκεντρωτική Παρουσίαση  
 

Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior 

Διοικητικοί, 
Λοιπές 
βοηθητικές 
ειδικότητες 

Συνολικοί 
Α/Μ 
Απασχόλησης 

Υπεύθυνος Ομάδας Έργου  1 1    18 

Διοικητικός 1    1 20,01 

Κοινωνικός Λειτουργός 5 1 1 3  91 

Σύμβουλος Δημοσιότητας 1   1  8 

Ψυχολόγος 4  1 3  72 

Παιδοψυχολόγος 3 1 1 1  49 

Λογοθεραπευτής 1  1   15 

Επιστήμων Υγείας / 
Επισκέπτης Υγείας 

2  1 1  35,61 

Σύμβουλος  
Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού 

1   1  7,997 

Γενικό Άθροισμα 19 3 5 10 1 316,617 

 
Η κοστολόγηση του παρεχόμενου Ανθρωπομήνα (Α/Μ) ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο και έτη εμπειρίας 
των μελών της Ομάδας Έργου και σύνδεση αυτών με ένα αντικειμενικά προσδιορισθέν «μοναδιαίο 



 

30 

  
 Ευρωπαϊκή Ένωση    

  
   

Κόστος  (στο πλαίσιο της Θ.Ο.Ε. και έρευνας αγοράς με βάση του ΙΔΟΧ), γίνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί (Πίνακας 6):  
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6: Αντικειμενική Κοστολόγηση – Εκπαιδευτικό Επίπεδο, εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 
και σύνδεση με «μοναδιαίο Κόστος – Κόστος Ανθρωπομήνα» 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΜΕΛΗ Ο.Ε. 

Μηνιαία 
Αποζημίωση 
(με ΙΚΑ, 
φόρους 
κ.λπ. 

Μικτό Κόστος  
Α/Μ με 14/12 
(περ/νται ΙΚΑ, 
φόροι) 

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€ 

 
Πίνακας 7: Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση εκτιμώμενου απαιτούμενου ανθρωποχρόνου και 
κόστους  
(συνολικά ανά Κοινωνικό Τομέα και αναλυτικά ανά ειδικότητα  στελέχους Ομάδας Έργου).  
(Αναλυτική παρουσίαση γίνεται στο Παράρτημα της παρούσας) 

Κ.Τ. (ΚΩΔ) ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ (ΚΩΔ) Ομάδα Έργου 

KT_0 0.1 19. Διοικητικός 

KT_0 Άθροισμα  

KT_1 

1.1 4. Ψυχολόγος 

1.2 

7. Επιστήμων Υγείας / 
Επισκέπτης Υγείας 

2. Κοινωνικός 
Λειτουργός 

6. Λογοθεραπευτής 

8. Σύμβουλος 
Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού 

KT_1 Άθροισμα  

KT_2 

2.1 
4. Ψυχολόγος 

5. Παιδοψυχολόγος 

2.2 

2. Κοινωνικός 
Λειτουργός 

4. Ψυχολόγος 

2.3 4. Ψυχολόγος 
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2.4 

2. Κοινωνικός 
Λειτουργός 

5. Παιδοψυχολόγος 

KT_2 Άθροισμα  

KT_3 

3.3 

7. Επιστήμων Υγείας / 
Επισκέπτης Υγείας 

2. Κοινωνικός 
Λειτουργός 

5. Παιδοψυχολόγος 

3.1 

7. Επιστήμων Υγείας / 
Επισκέπτης Υγείας 

2. Κοινωνικός 
Λειτουργός 

3.2 

2. Κοινωνικός 
Λειτουργός 

4. Ψυχολόγος 

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 (  

5.2 
2. Κοινωνικός 
Λειτουργός 

KT_5 Άθροισμα 

Γενικό Άθροισμα  
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Πίνακας 8: Αναλυτική παρουσίαση Ομάδας Έργου, 

Εκπαιδευτικού Επιπέδου καθενός εξ αυτών, και εκτιμώμενο πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, 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 10ετή εμπειρία  ως υπεύθυνος 
στην  οργάνωση,υλοποίηση και παρακολούθηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων συμβουλευτικής, (senior) 

18 
43.470,00 € 

 
1 

1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου Άθροισμα 
18 

43.470,00 € 
 

1 

7. Επιστήμων Υγείας / Επισκέπτης Υγείας 

Σ01 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τμήματος Επισκεπτών Υγείας 
ή Νοσηλευτικής με μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή χωρίς 
μεταπτυχιακό και 10ετή εμπειρία. Ειδικά θα πρέπει να διαθέτει  
τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών υγείας 
(median) 

16,61 

33.469,15 € 

1 

Σ02 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τμήματος Επισκεπτών Υγείας 
ή Νοσηλευτικής με εμπειρία. Ειδικά θα πρέπει να διαθέτει  
τουλάχιστον 6 μήνη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών υγείας 
(junior) 

19 

33.250,00 € 

1 

7. Επιστήμων Υγείας / Επισκέπτης Υγείας Άθροισμα 35,61 
66.719,15 € 

 
2 

2. Κοινωνικός Λειτουργός 

Σ03 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας με 
μεταπτυχιακό και 10ετή εμπειρία ή χωρίς μεταπτυχιακό και 15ετή 
εμπειρία. Ειδικά θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 
στην παροχή υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (senior) 

15 

36.225,00 € 

1 

Σ04 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας με 
μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή χωρίς μεταπτυχιακό και 10ετή 
εμπειρία. Ειδικά θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον 1 
έτους σε παροχή υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
(median) 

19 

38.285,00 € 

1 
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Ομάδα Έργου Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 
Προβλεπόμενος 
Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Εκτιμώμενο 
πλήθος 

Στελεχών 

Σ05 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας με 
εμπειρία. Ειδικά θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 6 μηνών σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες (junior)  

57 

99.750,00 € 

3 

2. Κοινωνικός Λειτουργός Άθροισμα 91 
174.260,00 

€ 
 

5 

4. Ψυχολόγος 

Σ06 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολής Ψυχολογίας, 
σύμβουλοι ψυχικής υγείας με μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή 
χωρίς μεταπτυχιακό και 10ετή εμπειρία. Ειδικά θα πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία στην άσκηση του 
επαγγέλματος (median) 

15 

30.225,00 € 

1 

Σ07 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολής Ψυχολογίας, 
σύμβουλοι ψυχικής υγείας με εμπειρία μικρότερη των 5 ετών. Ειδικά 
θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 6 μήνες εμπειρία στην άσκηση 
του επαγγέλματος (junior) 

57 

99.750,00 € 

3 

4. Ψυχολόγος Άθροισμα 72 
129.975,00 

€ 
 

4 

5. Παιδοψυχολόγος 

Σ08 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολής Ψυχολογίας, 
σύμβουλοι ψυχικής υγείας με μεταπτυχιακό και 10ετή εμπειρία ή 
χωρίς μεταπτυχιακό και 15ετή εμπειρία. Ειδικά θα πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στην παιδοψυχολογία (senior) 

15 

36.225,00 € 

1 

Σ09 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολής Ψυχολογίας, 
σύμβουλοι ψυχικής υγείας με μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή 
χωρίς μεταπτυχιακό και 10ετή εμπειρία. Ειδικά θα πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία στην παιδοψυχολογία 
(median) 

15 

30.225,00 € 

1 
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Ομάδα Έργου Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 
Προβλεπόμενος 
Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Εκτιμώμενο 
πλήθος 

Στελεχών 

Σ10 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολής Ψυχολογίας, 
σύμβουλοι ψυχικής υγείας με εμπειρία μικρότερη των 5 ετών. Ειδικά 
θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 6 μήνες εμπειρία στην 
παιδοψυχολογία (junior) 

19 

33.250,00 € 

1 

5. Παιδοψυχολόγος Άθροισμα 49 
99.700,00 € 

 
3 

6. Λογοθεραπευτής Σ11 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας με 
μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή χωρίς μεταπτυχιακό και 10ετή 
εμπειρία. Ειδικά θα διαθέτει 1 έτος εμπειρία παροχής υπηρεσιών 
Λογοθεραπείας (median) 

15 
30.225,00 € 

 
1 

6. Λογοθεραπευτής Άθροισμα  15 
30.225,00 € 

 
1 

19.Διοικητικός ΔΟΙΚ 
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 3 έτη εμπειρία σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα 

20,01 
32.216,10 € 

 
1 

19.Διοικητικός Άθροισμα  20,01 
32.216,10 € 

 
1 

21.Σύμβουλος Δημοσιότητας Σ12 
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία μικρότερη των 5 
ετών. Ειδικά Θα πρέπει να διαθέτει και 2ετή εμπειρία σε έργα 
προβολής δημοσιότητας (junior) 

8 
14.000,00 € 

 
1 

21.Σύμβουλος Δημοσιότητας Άθροισμα  8 
14.000,00 € 

 
1 

8. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σ13 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία μικρότερη των 5 
ετών.Ειδικά, θα πρέπει να διαθέτει ένα 1 έτος εμπειρία σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα  επαγγελματικής κατάρτισης ή 
επαγγελματικής συμβουλευτικής (junior) 

7,997 
13.994,75 € 

 
1 

8. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Άθροισμα 7,997 
13.994,75 € 

 
1 

Γενικό Άθροισμα   316,617 
604.560,00 € 

 
19 
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3.6 Τόπος Μέσα Παροχής Υπηρεσιών και Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει σε χώρους της Κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης. Επιπρόσθετα οι χώροι 
θα πληρούν όλους τους κανόνες λειτουργίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ενώ θα τηρούνται 
και οι σχετικές υποχρεώσεις και κανονισμοί πρόσβασης των  ΑΜΕΑ.  Ο αρχικός προγραμματισμός της σύνθεσης 
της επιτόπου ομάδας έργου θα αποτελέσει αντικείμενο του Παραδοτέου Π-1, ο δε Υπεύθυνος Έργου θα 
προτείνει  στην αρχή κάθε τριμήνου την σύνθεσή της στην Αναθέτουσα Αρχή, τεκμηριώνοντας δυνητικά 
προσαρμογές και αλλαγές από τον αρχικό προγραμματισμό, σε απόλυτη συνάφεια με τους όρους της 
Διακήρυξης, την προσφορά του και την σύμβαση.  
Επιπλέον θα υπάρξουν προσαρμοστικές προτάσεις και τροποποιήσεις στο έργο σε περιπτώσεις ανακύπτουσας 
έκτακτης υγειονομικής, κοινωνική και περιβαλλοντικής κρίσης που μπορεί να επηρεάσει βιοψυχοκοινωνικά 
τους δυνητικούς ωφελούμενους του έργου (π.χ. υγειονομική κρίση λόγω CONID-19) 
Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα παρακάτω : 
 

1. Αυτοκίνητο τύπου VAN για τις κατοίκον επισκέψεις 

2. Εννέα Υπολογιστές τύπου Laptop τελευταιας τεχνολογίας 

3. Σταθμισμένα Εργαλεία ψυχοσυναισθηματικής σξιολόγησης παιδιών και εφήβων 

4. Σταθμισμένα Εργαλεία μέτρησης της κατάθλιψής 

5. Διάθεση εξειδικευμένων ψυχομετρικών τέστ και εκπαίδευση στην χορήγηση  

6. Σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία στις μαθησιακές δυσκολιες και εκπαίδευση στην χορήγηση 

 
3.7 Συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις 

Η παρούσα δράση «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ») στο Δήμο Πετρούπολης. 
[δράση 1: Πρόγραμμα Αγωγής Ψυχικής Ανθεκτικότητας & δράση 2: Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης(ΠΠΠ)]  
εμφανίζει άμεση συνέργεια με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας και των κοινωνικών δομών  Δήμου 
Πετρούπολης. 
Επιπλέον,  η παρούσα Πράξη εμφανίζει συνέργεια  με τις ακόλουθες δράσεις της ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας: 

• 9.α.ΑΣΔΑ.1, Αναβάθμιση & Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα, αφορά μια σειρά 

παρεμβάσεων κατασκευής, απόκτησης, επέκτασης αλλά και αναβάθμισης υποδομών στις οποίες παρέχονται 

κοινωνικές υπηρεσίες στις περιοχές παρέμβασης, εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας. 

• 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 9 της ΒΑΑ/ΟΧΕ.’’ Καθώς 

επίσης με την υλοποίηση δράσεων των Κέντρων Κοινότητας.  

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. 
 
 
3.8 Διάρκεια και Παραδοτέα του Έργου 

Το Έργο θα έχει διάρκεια είκοσι τρεις (23) μήνες. Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι μετά την 
31/07/2023 
Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπονται Παραδοτέα με τη μορφή Εκθέσεων προόδου (Π-3 έως Π-10).  Σε κάθε 
Έκθεση Προόδου γίνεται απολογιστική αναφορά των πεπραγμένων του τριμήνου αναφοράς, ενώ προτείνεται 
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και προγραμματισμός εργασιών για το επόμενο τρίμηνο. Στο Π-10 (8η Έκθεση Εργασιών), προστίθεται η έκθεση 
ολοκλήρωσης και συνολικού απολογισμού του Έργου. 
Το πρώτο & δεύτερο Παραδοτέο (Π-1 , Π-2) υποβάλλεται στο τέλος του 1ου και 2ου μήνα αντίστοιχα της 
Σύμβασης και αφορά στην επικαιροποιημένη έκθεση οργάνωσης και σχεδιασμού του Έργου. Περιλαμβάνεται 
επίσης προγραμματισμός των επικοινωνιακών δράσεων και των μέσων / εργαλείων που θα αξιοποιηθούν 
σχετικά, όπως ενδεικτικά ημερίδες και εργαστήρια ή σεμινάρια.  
Ο Ανάδοχος  θα αναλάβει επίσης την υποχρέωση της διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού για την παροχή 
υπηρεσιών καθώς και για την συνεχή και άμεση επικοινωνία των μελών της Ο.Ε. με τις Υπηρεσίες της 
Αναθέτουσας Αρχής . 
 
Πίνακας 9 Πακέτα Παραδοτέων, Παραδοτέα 

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 Τριμηνιαία 

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 Τριμηνιαία 

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) 

Π.Π.4.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του 

έργου 

Π.Π.5 
3η Τριμηνιαία 

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) 
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 Ευρωπαϊκή Ένωση    

  
   

Πακέτα 

Παραδοτέων 
Τίτλος Παραδοτέα 

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 Τριμηνιαία 

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 Τριμηνιαία 

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) 

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 Τριμηνιαία 

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 Τριμηνιαία 

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) 
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 Ευρωπαϊκή Ένωση    

  
   

Πακέτα 

Παραδοτέων 
Τίτλος Παραδοτέα 

Π.Π.9.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του 

έργου 

Π.Π.10 

8η Έκθεση Εργασιών 

– Έκθεση 

Ολοκλήρωσης και 

συνολικού 

Απολογισμού του 

Έργου 

Π.Π.10.1. 8η 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 4ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, πρόσκληση, φωτογραφικό 

υλικό, έκθεση απολογισμού εκδήλωσης, Check list συμμόρφωσης GDPR) 

 
 
Πίνακας 10 Πακέτα Παραδοτέων, Χρονοδιάγραμμα υποβολής και Ροές Πληρωμών 

Πακέτα 
Παραδοτέων 

Τίτλος Χρόνος Υποβολής 

Π.Π.1 
Έκθεση οργάνωσης και 
σχεδιασμού του Έργου 

1 μήνα από την υπογραφή της 
Σύμβασης 

Π.Π.2 
Έκθεση Υλοποίησης 

εισαγωγικών ενεργειών 
δημοσιότητας 

2 μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης 

Π.Π.3 
1η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
5 μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης 

Π.Π.4 
2η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
7 μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης 

Π.Π.5 
3η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
9 μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης 

Π.Π.6 
4η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
11 μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης 

Π.Π.7 
5η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
13 μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης 

Π.Π.8 
6η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
15 μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης 

Π.Π.9 
7η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
17 μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης 

Π.Π.10 

8η Έκθεση Εργασιών – 
Έκθεση Ολοκλήρωσης και 
συνολικού Απολογισμού 

του Έργου. 

20 μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης 

Σύνολο 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
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Πίνακας 2: Αναλυτικός Πίνακας Πακέτων Παραδοτέων, Χρονοδιάγραμμα υποβολής, Κόστος και 
Ροές Πληρωμών 
  

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

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 0,51 1.610,00 € 821,10 € 

Σ12 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 € 

Σ03 1 2.415,00 € 2.415,00 € 

Σ04 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ05 3 1.750,00 € 5.250,00 € 

Σ06 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ07 3 1.750,00 € 5.250,00 € 

Σ08 1 2.415,00 € 2.415,00 € 

Σ09 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ10 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ01 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ02 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ13 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ11 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Π.Π.1.3. 
Χρονοδιάγραμμα  

ΥΟΕ 0,15 2.415,00 € 362,25 € 

          18,01   34.696,10 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
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Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Π.Π.2 

Έκθεση 
Υλοποίησης 

εισαγωγικών 
ενεργειών 

δημοσιότητας 

2 μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

Σύμβασης 

Π.Π.2.1. 
Δημιουργία 
microsite  

Σ12 0,9 1.750,00 € 1.575,00 € 

Π.Π.2.2. 
Διαδικτυακή 
στοχευμένη 
καμπάνια σε 
Facebook και 
instagram 

Σ12 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.2.3. Έντυπο 
υλικό (φυλλάδιο 
ενημέρωσης, 
αφίσα, banner 
roll up) 

Σ12 0,1 1.750,00 € 175,00 € 

Π.Π.2.4. Έκθεση 
1ης εκδήλωσης 
(Πρόγραμμα, 
πρόσκληση, 
φωτογραφικό 
υλικό, έκθεση 
απολογισμού 
εκδήλωσης, 
Check list 
συμμόρφωσης 
GDPR) 

ΔΟΙΚ 1 1.610,00 € 1.610,00 € 

Σ12 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

          2,5   4.235,00 € 

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 € 

Σ03 1 2.415,00 € 2.415,00 € 

Σ04 3 2.015,00 € 6.045,00 € 

Σ05 9 1.750,00 € 15.750,00 € 

Σ06 1,5 2.015,00 € 3.022,50 € 

Σ07 9 1.750,00 € 15.750,00 € 

Σ08 1,5 2.415,00 € 3.622,50 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
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Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Σ09 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ10 3 1.750,00 € 5.250,00 € 

Σ01 2,21 2.015,00 € 4.453,15 € 

Σ02 3 1.750,00 € 5.250,00 € 

Σ13 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ11 1,5 2.015,00 € 3.022,50 € 

Π.Π.3.2. 
Προσωρινός 

πίνακας 
ωφελούμενων 

ΥΟΕ 1 2.415,00 € 2.415,00 € 

ΔΟΙΚ 1 1.610,00 € 1.610,00 € 

Π.Π.3.3. Πίνακας 
επιτυχόντων 

ΥΟΕ 1 2.415,00 € 2.415,00 € 

ΔΟΙΚ 1 1.610,00 € 1.610,00 € 

          42,21   79.545,65 € 

Π.Π.4 
2η Τριμηνιαία 

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 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ06 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ07 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,6 2.015,00 € 1.209,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ11 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Π.Π.4.2. 
Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 

ωφελούμενων 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,2 1.610,00 € 322,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,3 2.015,00 € 604,50 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 42 από 58 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Σ07 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ08 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

Σ09 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.4.3. Φάκελος 
δράσεων 

(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,45 2.015,00 € 906,75 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.4.4. Φάκελος 
εποπτειών 

(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ06 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 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 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.4.5. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης 

σχετικά με την 
πορεία 

υλοποίησης του 
έργου 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

          34,45   66.461,75 € 

Π.Π.5 
3η Τριμηνιαία 

Έκθεση 
Εργασιών 

9 μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

Σύμβασης  

Π.Π.5.1. 3η 
Έκθεση Εργασιών 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ06 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ07 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ11 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Π.Π.5.2. 
Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,2 1.610,00 € 322,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 44 από 58 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

ωφελούμενων 
(επικαιροποίηση) 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ07 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ08 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.5.3. Φάκελος 
δράσεων 

(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,45 2.015,00 € 906,75 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.5.4. Φάκελος 
εποπτειών 

(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ06 0,45 2.015,00 € 906,75 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 45 από 58 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.5.5. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης 

σχετικά με την 
πορεία 

υλοποίησης του 
έργου 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.5.6. Έντυπο 
υλικό (αφίσα) 

Σ12 0,2 1.750,00 € 350,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 46 από 58 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Π.Π.5.7. Έκθεση 
2ης εκδήλωσης 
(Πρόγραμμα, 
πρόσκληση, 
φωτογραφικό 
υλικό, έκθεση 
απολογισμού 
εκδήλωσης, 
Check list 
συμμόρφωσης 
GDPR) 

Σ12 1,8 1.750,00 € 3.150,00 € 

          36,65 
141.900,00 

€ 
70.304,75 € 

Π.Π.6 
4η Τριμηνιαία 

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 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ06 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ07 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ11 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Π.Π.6.2. 
Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,2 1.610,00 € 322,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 47 από 58 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

ωφελούμενων 
(επικαιροποίηση) 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ07 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.6.3. Φάκελος 
δράσεων 

(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,45 2.015,00 € 906,75 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.6.4. Φάκελος 
εποπτειών 

(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ06 0,45 2.015,00 € 906,75 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 48 από 58 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.6.5. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης 

σχετικά με την 
πορεία 

υλοποίησης του 
έργου 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

          34,25   65.905,25 € 

Π.Π.7 
5η Τριμηνιαία 

Έκθεση 
Εργασιών 

13 μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

Σύμβασης 

Π.Π.7.1. 5η 
Έκθεση Εργασιών 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ06 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ07 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ11 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 49 από 58 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Π.Π.7.2. 
Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 

ωφελούμενων 
(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,2 1.610,00 € 322,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ07 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

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 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,45 2.015,00 € 906,75 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.7.4. Φάκελος 
εποπτειών 

(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ06 0,45 2.015,00 € 906,75 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 50 από 58 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ11 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Π.Π.7.5. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης 

σχετικά με την 
πορεία 

υλοποίησης του 
έργου 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.7.6. Έντυπο 
υλικό (αφίσα) 

Σ12 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Π.Π.7.7. Έκθεση 
3ης εκδήλωσης 
(Πρόγραμμα, 
πρόσκληση, 

φωτογραφικό 
υλικό, έκθεση 
απολογισμού 
εκδήλωσης, 

Check list 
συμμόρφωσης 

GDPR) 

Σ12 1,8 1.750,00 € 3.150,00 € 

          36,35   69.673,50 € 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση   
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 51 από 58 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Π.Π.8 
6η Τριμηνιαία 

Έκθεση 
Εργασιών 

17 μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

Σύμβασης 

Π.Π.8.1. 6η 
Έκθεση Εργασιών 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ06 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ07 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Σ11 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Π.Π.8.2. 
Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 

ωφελούμενων 
(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,2 1.610,00 € 322,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ07 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ08 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.8.3. Φάκελος 
δράσεων 

(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,45 2.015,00 € 906,75 € 
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Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.8.4. Φάκελος 
εποπτειών 

(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ06 0,45 2.015,00 € 906,75 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.8.5. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης 

σχετικά με την 
πορεία 

υλοποίησης του 
έργου 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 
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Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

          34,15   65.703,75 € 

Π.Π.9 
7η Τριμηνιαία 

Έκθεση 
Εργασιών 

19 μήνες 
από την 

υπογραφή 
της 

Σύμβασης 

Π.Π.9.1. 7η 
Έκθεση Εργασιών 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ06 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ07 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ11 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Π.Π.9.2. 
Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 

ωφελούμενων 
(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,2 1.610,00 € 322,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ07 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ08 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ11 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Π.Π.9.3. Φάκελος 
δράσεων 

(παρουσιολόγιο, 

ΥΟΕ 0,25 2.415,00 € 603,75 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 
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Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

αρχείο 
πεπραγμένων) 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,45 2.015,00 € 906,75 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.9.4. Φάκελος 
εποπτειών 

(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ06 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 

Π.Π.9.5. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης 

σχετικά με την 
πορεία 

υλοποίησης του 
έργου 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ04 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ05 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ09 0,4 2.015,00 € 806,00 € 
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Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Σ10 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ13 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Σ11 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

          34,4   66.241,25 € 

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 1 2.415,00 € 2.415,00 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ04 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ05 2 1.750,00 € 3.500,00 € 

Σ06 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ07 2 1.750,00 € 3.500,00 € 

Σ08 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ09 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ10 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ13 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ11 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Π.Π.10.2. 
Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 

ωφελούμενων 
(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ04 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ05 2 1.750,00 € 3.500,00 € 

Σ06 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ07 2 1.750,00 € 3.500,00 € 

Σ08 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ09 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ10 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,35 2.015,00 € 705,25 € 
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Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Π.Π.10.3. 
Φάκελος 
δράσεων 

(παρουσιολόγιο, 
αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ04 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ05 2 1.750,00 € 3.500,00 € 

Σ06 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ07 2 1.750,00 € 3.500,00 € 

Σ08 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

Σ09 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ10 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ01 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ02 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ13 0,15 1.750,00 € 262,50 € 

Σ11 0,1 2.015,00 € 201,50 € 

Π.Π.10.4. 
Φάκελος 

εποπτειών 
(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 
πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ03 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ04 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ05 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ06 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ07 2 1.750,00 € 3.500,00 € 

Σ08 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ09 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ10 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ01 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ02 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ13 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ11 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Π.Π.10.5. Έκθεση 
αυτοαξιολόγησης 

σχετικά με την 
πορεία 

υλοποίησης του 
έργου 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 1 1.610,00 € 1.610,00 € 

Σ03 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ04 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ05 1,5 1.750,00 € 2.625,00 € 

Σ06 0,1 2.015,00 € 201,50 € 
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Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος 

Ανθρωπομήνες 
(ΑΜ) 

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 
(περ/νται 
ΙΚΑ, 
φόροι) (€) 

Κόστος 
Στελέχους 
(χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

Σ07 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ08 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ09 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ10 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ01 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ02 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ13 0,147 1.750,00 € 257,25 € 

Σ11 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Π.Π.10.6. Έντυπο 
υλικό (αφίσα) 

Σ12 0,2 1.750,00 € 350,00 € 

Π.Π.10.7. Έκθεση 
4ης εκδήλωσης 
(Πρόγραμμα, 
πρόσκληση, 
φωτογραφικό 
υλικό, έκθεση 
απολογισμού 
εκδήλωσης, 
Check list 
συμμόρφωσης 
GDPR) 

Σ12 1,8 1.750,00 € 3.150,00 € 

          43,647   81.793,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 316,617  604.560.00€ 

ΦΠΑ   145.094,40 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
749.654,40 €
  

 
 
 
 
3.9 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

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 δεομένων 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, 
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• 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. Ο Ανάδοχος θα 
ευθύνεται έναντι του Δήμου Πετρούπολης για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της απαγόρευσης. 
 
 
 
 

H  Συντάξασα 

 

 

Η Θεωρήσασα 

 

Ευσταθίου Αναργυρούλα 

 

Πηγή Αποστολάκη 
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