
 
 
                                            

Ενδιάμεζη έκθεζη ςλοποίηζηρ ηηρ ππάξηρ με ηίηλο 

«ΚΔΗΦ - Εηαιπεία Σπαζηικών Βοπείος Ελλάδορ» 

και κωδικό ΟΠΣ 5001439 

Η Δηαηξεία παζηηθώλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΒΔ), ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ 

Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020», Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο ΑΞ09Β 

«Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο – ΔΚΣ», ιεηηνπξγώληαο σο 

δηθαηνύρνο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «ΚΓΗΦ – Δηαηξεία παζηηθώλ Βνξείνπ Διιάδνο» κε θσδηθό 

ΟΠ 5001439, παξέρεη ζην Κέληξν ηεο, όπηζζελ Αλσηάηεο Γηαθιαδηθήο ρνιήο Πνιέκνπ ζηελ 

Ππιαία Θεζζαινλίθεο, ππεξεζίεο δηεκέξεπζεο - εκεξήζηαο θξνληίδαο ζε πελήληα (50) 

σθεινύκελνπο, άηνκα θπξίσο κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή θαη λνεηηθή πζηέξεζε.  

Η δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο σθεινύκελνπο νξίζηεθε ζε 36 (ηξηάληα έμη) κήλεο 

από 01/11/2016 έσο 31/10/2019 θαη ε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

αλέξρεηαη ζε 1.440.000 επξώ.  

Οη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμύ άιισλ, ηε κεηαθνξά ησλ σθεινπκέλσλ πξνο θαη από ην 

Κέληξν, ηε δηακνλή θαη ηε δηαηξνθή ηνπο, πξόγξακκα πξάμεσο εηδηθήο αγσγήο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε αλάπεξνπ θαη αμηνπνίεζε ησλ όπνησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζε ηκήκαηα 

δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο, εθπαίδεπζε ζηελ απηνεμππεξέηεζε θαη ηελ εθκάζεζε 

δξαζηεξηνηήησλ θαζεκεξηλήο δσήο, δξαζηεξηόηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ηαηξηθή 

παξαθνινύζεζε, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε. 

Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο παξέρνληαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή) γηα 8 ώξεο 

εκεξεζίσο (σξάξην ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ 07:00-16:00) γηα θάζε σθεινύκελν πεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ρξόλνπ ηεο κεηαθνξάο από θαη πξνο ην Κέληξν.  

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη γηα όζνπο ην επηζπκνύλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαηαζθελσηηθό πξόγξακκα 

ην θαινθαίξη. 

πγθεθξηκέλα, ην δηάζηεκα από 01/11/2016 έσο 30/04/2018, δειαδή ηνπο πξώηνπο 18 κήλεο 

πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, πινπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 



 
 
Α) Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δεθανθηάκελνπ παξέρνληαλ αδηαιείπησο ζηνπο 50 σθεινύκελνπο 

ππεξεζίεο Γηεκέξεπζεο – Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο, άηνκα θπξίσο κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή θαη 

λνεηηθή πζηέξεζε.  

Καζόηη νη σθεινύκελνη είλαη άηνκα πξνρσξεκέλεο ειηθίαο, κε βαξεηέο αλαπεξίεο, ζπρλά 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο. Έηζη, έγηλαλ ηξεηο αληηθαηαζηάζεηο σθεινύκελσλ 

από αλαπιεξσηέο απηώλ. Η πξώηε ζηηο 01/12/2016 θαη αθνξνύζε αληηθαηάζηαζε ιόγσ 

πξνβιεκάησλ πγείαο σθεινύκελνπ, ε δεύηεξε ζηηο 07/06/2017, δπζηπρώο, ιόγσ ζαλάηνπ 

σθεινύκελνπ θαη ε ηειεπηαία ζηηο 01/09/2017 επίζεο ιόγσ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ πγείαο 

σθεινύκελνπ.  

Β) Όζνλ αθνξά ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, ε 

κεηαθνξά εμππεξεηνπκέλσλ από θαη πξνο ην Κέληξν Γηεκέξεπζεο γίλεηαη κε ηέζζεξα (4) 

ιεσθνξεία ηδηνθηεζίαο ηεο ΔΒΔ, εηδηθά δηακνξθσκέλα κε αλαβαηόξην (lift).  

Δπίζεο, παξέρνληαη ππεξεζίεο δηεκέξεπζεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο, ηδηαίηεξα ζην ηάηζκα, ζηηο 

ηνπαιέηεο θαη ζην άιιαγκα ησλ εμππεξεηνύκελσλ ιόγσ ηεο βαξύηεηαο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. 

Παξέρεηαη ειαθξύ γεύκα (δεθαηηαλό), ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη απαξαηηήησο θξνύηα επνρήο.  

Αθόκε, νη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο 

αλαγθώλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη απηνεμππεξέηεζήο ηνπο θαη εξγνζεξαπεία ζε αηνκηθό θαη 

νκαδηθό επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ νη όπνηεο δπλαηόηεηέο ηνπο. ε αηνκηθό, γηα λα 

βειηηώζνπλ ηε ιεπηή κπνθηλεηηθή ηνπο θαη λα αζθεζνύλ ζε γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. ε νκαδηθό, 

ζηα ηκήκαηα δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο ηεο ΔΒΔ όπσο ρεηξνηερλίαο, πθαληηθήο, Η/Τ, 

νηθηαθήο νηθνλνκίαο, θεξακηθήο θιπ. 

Δπηπιένλ, πεξηιακβάλνπλ ηε θπζηθνζεξαπεία ζε ζύγρξνλα εμνπιηζκέλν πεξηβάιινλ, κε ηα πιένλ 

εμεηδηθεπκέλα κέζα θαη εξγαιεία όπνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπληήξεζεο θαη κεξηθήο 

απνθαηάζηαζεο ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, εηδηθό πξόγξακκα θπζηθήο αγσγήο (γπκλαζηηθή, 

Boccia, θ.ι.π.). Δπίζεο γηα ηε ζπληήξεζε ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηαηξηθή ππνζηήξημε θαη 

παξαθνινύζεζε. Πεξηιακβάλνπλ αθόκε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηόζν ησλ σθεινπκέλσλ όζν 

θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ελζσκάησζε ζην θνηλσληθό ζύλνιν κε 

ζπκκεηνρή όζσλ επηζπκνύλ ζηε ρνξσδία ηεο ΔΒΔ θαη ζηε ζεαηξηθή νκάδα, ε δνπιεηά ηεο 



 
 
νπνίαο θαηέιεμε ζε δεκηνπξγία ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο κε ηίηιν «Ο Μηθξόο Πξίγθηπαο» 

βαζηζκέλεο ζην νκώλπκν παξακύζη. Δθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο  εθδξνκέο, ζπκκεηνρή ζε 

πνιηηηζηηθά δξώκελα ηεο πόιεο, αληαιιαγή επηζθέςεσλ ζε παξεκθεξείο θνξείο ηεο θνηλόηεηαο 

ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ δηθηύσζεο, ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο ησλ θνξέσλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, επαθή κε καζεηέο, ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο κέζα από ηηο επηζθέςεηο θαη ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε απηώλ ζην θνξέα καο, ζπκκεηνρή ζε θαηαζθελώζεηο πνπ νξγαλώλεη ε ΔΒΔ, 

θαη άιια.   

Σν παξαπάλσ δηάζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν θαηαζθελσηηθέο πεξίνδνη ηνπο θαινθαηξηλνύο 

κήλεο όπνπ ζπκκεηείραλ ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο νη εμππεξεηνύκελνη ηνπ ΚΓΗΦ, κία εκεξήζηα 

εθδξνκή ζηα Ν. Φινγεηά Υαιθηδηθήο, εθθιεζηαζκόο ηηο παξακνλέο κεγάισλ εθθιεζηαζηηθώλ 

ενξηώλ, ςπραγσγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο έμνδνη νκάδσλ εμππεξεηνύκελσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηεο πόιεο γηα θαθέ, ζε ζεαηξηθή παξάζηαζε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο θαζώο θαη ζε 

άιια ζέαηξα, ςπραγσγηθέο επηζθέςεηο ζε πνιπρώξνπο δηαζθέδαζεο, επηζθέςεηο νκάδσλ 

εμππεξεηνπκέλσλ ζε εξγαζηήξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ΑκεΑ ηνπ ΟΑΔΓ, μελάγεζε ζηελ 

Αλσηάηε Γηαθιαδηθή ρνιή Πνιέκνπ, πεξηήγεζε ζην Πνιεκηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο, 

πεξηήγεζε ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο ζπκκεηνρή ζε εθδήισζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο ελόςεη ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ, ηνπιάρηζηνλ δέθα νθηώ επηζθέςεηο ζην ρώξν 

καο θνηηεηώλ, ζπνπδαζηώλ θαη καζεηώλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ (ΑΔΙ-ΣΔΙ, ΙΔΚ, Λπθείσλ, 

Γπκλαζίσλ)  θαη πνιιά άιια. 

Δπίζεο, ην Μάην ηνπ 2017 κέιε ηνπ Γ.. θαη εξγαδόκελνη ηεο ΔΒΔ, ζπκκεηείραλ ζε Γηήκεξν 

Φεζηηβάι Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο γηα Άηνκα κε Αλαπεξία πνπ δηνξγάλσζε ν 

Γήκνο Νεάπνιεο - πθεώλ.  

Δξγαδόκελνο ηεο ΔΒΔ ζπκκεηείρε κε εηζήγεζε, ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξάμεο, ζην 1
ν
 

Γηεπηζηεκνληθό πλέδξην Δηδηθήο Αγσγήο θαη πλεθπαίδεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

επηέκβξην ηνπ 2017.  

Γ) Αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο δηθηύσζεο, δεκηνπξγήζεθε έλα Γίθηπν ΚΓΗΦ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε πξσηνβνπιία ησλ θνξέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

πνπ πινπνηνύλ πξάμεηο ΚΓΗΦ. θνπόο ηνπ Γηθηύνπ είλαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, ε 

αιιεινελεκέξσζε, ε αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, ν ζπληνληζκόο δξάζεσλ θαη θνηλώλ 



 
 
δηεθδηθήζεσλ θαη θπζηθά ε δηάδνζε θαη δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπγρεκαηνδνηνύκελσλ 

έξγσλ πνπ  πινπνηνύλ νη θνξείο ηνπ Γηθηύνπ.  

Οη ζπλαληήζεηο ηνπ Γηθηύνπ νξίζηεθαλ αλά δίκελν θαη ζε απηέο πξνζθαινύληαη ηα Κέληξα 

Κνηλόηεηαο, ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Κεληξηθή Μαθεδνλία», ε ΠΟΓΚΑΜΔΑ 

θαη ε ΔΑΜΔΑ. 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε όισλ ησλ παξαπάλσ ηεξνύληαη ζηελ έδξα ηεο ΔΒΔ, κεηαμύ άιισλ, 

ζηνηρεία παξαθνινύζεζεο σθεινύκελσλ θαη πξάμεο, αηνκηθό κεληαίν πξόγξακκα παξνρήο 

ππεξεζηώλ πξνο ηνπο σθεινύκελνπο, εβδνκαδηαίν πξόγξακκα παξνρήο ππεξεζηώλ, αηνκηθό 

κεληαίν δειηίν παξαθνινύζεζεο θαη ζπγθεληξσηηθό κεληαίν δειηίν παξαθνινύζεζεο 

σθεινύκελσλ, ηεηξάδην αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ ζπλεδξηώλ ησλ σθεινύκελσλ θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο κε ηηο ςπρνιόγνπο ηνπ ΚΓΗΦ, ηε Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα θαη ηηο ινηπέο 

εηδηθόηεηεο πνπ πηζαλόλ λα εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζην ΚΓΗΦ, έληππν θαη 

θσηνγξαθηθό πιηθό από ηηο δξάζεηο δηθηύσζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ σθεινύκελσλ θ.α. 

 

Θεζζαινλίθε, 16.07.2018 

 

Γηα ηελ Δηαηξεία παζηηθώλ Βνξείνπ Διιάδνο 

 

Σα κέιε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο: 

Κπξηαδνπνύινπ Διεσλόξα 

Ράθνο Θεόδσξνο 

Νηθνιαΐδνπ νθία 

 

Σα κέιε ηνπ Γ..: 

             Η Πξόεδξνο Γ..                                                                        Η  Γελ. Γξακκαηέαο Γ. 

              Διέλε ηπιηαλνύ                                                                          Υξηζηίλα ετηαλίδνπ 

 

 


