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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έκθεση εκπονείται στα πλάισια της Πράξης «ΣΤΕΓΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5064420, που υλοποιεί Το Ίδρυμα 

Περιθάλψεως Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή Σύνδρομο Down «Μαρία Κόκκορη» της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Η παρούσα Έκθεση έχει σαν κύριο στόχο το να αναδείξει το υψηλό επίπεδο παροχής 

υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους και την καταγραφή των υλοποιηθέντων 

ενεργειών. Συνοπτικά περιλαμβάνει το παραδοτέο υλικό κάθε μήνα συν τις δράσεις  

δημόσιότητας και δικτύωσης στα πλαίσια της Πράξης αυτής. Η παρούσα έκθεση 

ολοκληρώνεται με προτάσεις της Διεπιστημονικής Ομάδας. Στην συγγραφή του έργου 

συμμετείχε η διοικητική ομάδα του Ιδρύματος όσο και η  διεπιστημονική ομάδα. 

Αξίζει να αναφέρουμε η Πράξη αυτή εγκρίθηκε με την 192η  συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου   και ξεκίνησε να υλοποιείται από τον Απρίλιο του 2021. Η 

πράξη υλοποιείται με την χρήση ιδίων μέσων (ΑΥΙΜ) και η παρακολούθηση της 

υλοποίησης είναι ευθύνη του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης (3 

άτομα), που συγκροτήθηκε με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.   

 

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή με Σύνδρομο Down της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Μαρία Κόκκορη», τέθηκε σε λειτουργία από 1ης Μαρτίου 2007 ως 

Εκκλησιαστικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, 

με τη μέριμνα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Χριστοδούλου, σε εκτέλεση 

όρου δωρεάς της αείμνηστης Μαρίας Κόκκορη. Το Ίδρυμα λειτουργεί με βάσει το 

καταστατικό λειτουργίας του (Φ.Ε.Κ. 4490β/11-10-2018), από πενταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο, υπό την προεδρία του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Το εν λόγω ίδρυμα, 

φέρει το όνομα της δωρήτριας Μαρίας Κόκκορη. Με την υπ’ αριθμ. 10676/04-11-2011 

απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ιδρύθηκαν και λειτουργούν δύο Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.).  

 

Το Ίδρυμα «Μαρία Κόκκορη» λειτουργεί 7 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης  και ο 

αριθμός των ωφελουμένων  ανέρχεται σε 42 άτομα. Οι Στέγες αυτές είναι: Σ.Υ.Δ. «Μαρία 

Κόκκορη 1», Σ.Υ.Δ. «Μαρία Κόκκορη 2»,  Σ.Υ.Δ. «Μαρία Κόκκορη 3», Σ.Υ.Δ. «Αθανάσιος 

Μαρτίνος 1», Σ.Υ.Δ. «Αθανάσιος Μαρτίνος 2», Σ.Υ.Δ. «Το Ψαραύτειο 1», Σ.Υ.Δ. «Το 

Ψαραύτειο 2». 
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Οι Σ.Υ.Δ. του Ιδρύματος «Μαρία Κόκκορη» αποτελούν ένα σύγχρονο πλαίσιο 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες, ποιοτικές υπηρεσίες 

εξειδικευμένης επιστημονικής θεραπευτικής υποστήριξης σε άτομα με νοητική υστέρηση 

και σύνδρομο Down. Λειτουργούν ως στέγες μακράς διαμονής – υποστηριζόμενης 

διαβίωσης 24ωρης φιλοξενίας, στις οποίες μπορεί να φιλοξενηθούν άτομα με μέτρια έως 

βαριά νοητική υστέρηση (οφειλόμενη σε γενετικά ή περιβαλλοντικά αίτια ή και αυτισμό), 

μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα ή δια βίου υποστηριζόμενα από το προσωπικό των Σ.Υ.Δ., 

από 18 ετών και άνω. 

Ο αριθμός των ενοίκων στις Σ.Υ.Δ. καθορίζεται με βάση τις άδειες λειτουργίας της κάθε 

μονάδας, οι οποίες εκδόθηκαν από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Περιφέρειας 

Αττικής (Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394ΦΕΚ Β 74/29.01.2007-10676/04.11.2011). Οι άδειες δύνανται 

να αλλάξουν με αίτημα του Φορέα και απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Αττικής, στο εδάφιο περί ενοικήσεως δύο ατόμων στο ίδιο δωμάτιο. 

 

 

3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Η Πράξη αφορά στη λειτουργία 7 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (7 Υποέργα). Η 

χρονική διάρκεια της Πράξης είναι 3 χρόνια και ο αριθμός των ωφελουμένων  ανέρχεται 

σε 42 άτομα. Οι Στέγες που είναι ενταγμένες στην Πράξη αυτή είναι: Σ.Υ.Δ. «Μαρία 

Κόκκορη 1», Σ.Υ.Δ. «Μαρία Κόκκορη 2»,  Σ.Υ.Δ. «Μαρία Κόκκορη 3», Σ.Υ.Δ. «Αθανάσιος 

Μαρτίνος 1», Σ.Υ.Δ. «Αθανάσιος Μαρτίνος 2», Σ.Υ.Δ. «Το Ψαραύτειο 1», Σ.Υ.Δ. «Το 

Ψαραύτειο 2». 

 

Οι Σ.Υ.Δ. καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους παρέχουν υπηρεσίες που έχουν ως στόχο 

την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού. Οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες και το ημερήσιο πρόγραμμα έχουν ως εξής: 

 

1. Πρόγραμμα ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων και ψυχονοητικών ικανοτήτων, που 

εστιάζει στην εκπαίδευση πρακτικών σχολικών γνώσεων (ανάγνωση, γραφή, 

αρίθμηση) καθώς και ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.  

2. Πρόγραμμα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, που 

περιλαμβάνει προ-επαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση, μέσω της 

παροχής πληροφοριών για τα διάφορα επαγγέλματα, της απόκτησης ηθικο-

κοινωνικής συμπεριφοράς και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων.  
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3. Πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης, που αφορά στην εκπαίδευση σε θέματα 

προσωπικής φροντίδας, περιποίησης και ατομικής υγιεινής των ενοίκων, καθώς και 

στην ανάληψη ευθυνών και οργάνωσης του προσωπικού τους χώρου. 

4. Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης 

των ατόμων, οι οποίες λειτουργούν προληπτικά βοηθώντας το άτομο να ενισχύσει 

την αυτοεικόνα του και να αναπτύξει αποτελεσματικές δεξιότητες αυτοδιαχείρισης 

(ενδο-προσωπικά) καθώς και λειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις (δια-

προσωπικά).  

5. Πρόγραμμα συμβουλευτικής και υποστήριξης γονέων και συγγενών 

(ψυχοεκπαίδευση), που στοχεύει στην ομαλή και λειτουργική αναγνώριση και 

αποδοχή του προβλήματος από την οικογένεια, καθώς και στην καθοδήγηση των 

μελών της για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού προγράμματος υποστήριξης 

και παρέμβασης. 

6. Ιατρική φροντίδα των ενοίκων με μέριμνα για την εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα 

 

 

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι ομάδες που οργανώνονται και λειτουργούν στις Σ.Υ.Δ. με ευθύνη του Ιδρύματος, έχουν 

ως στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και γενίκευση των γνωστικών και ψυχονοητικών 

δεξιοτήτων των ενοίκων, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση του εαυτού τους. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η 

προσαρμοστικότητα και η προαγωγή της ευελιξίας στην καθημερινή τους συμπεριφορά. 

Με σκοπό την κοινωνικοποίηση των ενοίκων δύνανται οι ένοικοι, κατόπιν εισηγήσεως της 

ψυχολόγου και της κοινωνικού λειτουργού και απόφαση του Διευθυντή, να μεταβαίνουν 

σε άλλες δομές ΚΔΗΦ.  

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων καθώς και για την ομαλότερη ψυχοκοινωνική 

επανένταξη των ενοίκων, έμφαση δίνεται στην παροχή ενός περιβάλλοντος σεβασμού και 

υποστήριξης στη μοναδικότητα των ατόμων, με σαφείς και συγκεκριμένους στόχους ως 

προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το άτομο αισθάνεται ασφαλές να 

αναλάβει πρωτοβουλίες για να αναπτύξει όχι μόνο την αυτοεικόνα του αλλά και 

λειτουργικές, προσαρμοστικές διαπροσωπικές σχέσεις. 

 

Ειδικότερα, στις Σ.Υ.Δ. «Μαρία Κόκκορη» λειτουργούν: 
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1. Ομάδα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών. 

2. Ομάδα εργοθεραπείας και ανάπτυξης της αδρής και λεπτής κινητικότητας 

(χειροτεχνικές κατασκευές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικό παιχνίδι). 

3. Ομάδα ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης – αυτοεξυπηρέτησης (ατομική 

υγιεινή, οικιακές εργασίες, μαγειρική, ζαχαροπλαστική). 

4. Ομάδα ανάπτυξης δεξιοτήτων προ-επαγγελματικής αποκατάστασης (αργαλειός, 

κέντημα, κόσμημα). 

5. Ομάδα ανάπτυξης της κοινωνικής συναλλαγής – επικοινωνίας. 

6. Ομάδα μουσικοκινητικής αγωγής. 

7. Ομάδα εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

διαδραστικός πίνακας). 

8. Ομάδα εκμάθησης προσαρμοστικών δεξιοτήτων. 

9. Ομάδα δημιουργικής απασχόλησης. 

 

 ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Επιτέλεση Θείων Λειτουργιών και Ιερών Ακολουθιών στο Παρεκκλήσιο των Σ.Υ.Δ., 

με προσκεκλημένα πρόσωπα τους συγγενείς των ενοίκων και του προσωπικού, τους 

φίλους των Σ.Υ.Δ. καθώς και άτομα από την ευρύτερη κοινότητα.  

2. Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού στις 

τελευταίες εξελίξεις της ειδικότητάς τους, καθώς και συστηματική σύνδεση και 

συνεργασία με άλλους φορείς για την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και 

πρακτικών εμπειριών. 

3. Δημιουργία δικτύου εθελοντών, με σκοπό την παροχή επιστημονικής 

πραγματογνωμοσύνης και κλινικής εμπειρίας σε νέους επαγγελματίες του χώρου 

της ψυχικής υγείας.  

4. Συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας, με απώτερο 

στόχο την ομαλή ένταξη των ενοίκων σε αυτή. 

5. Αθλητικές δραστηριότητες – ενεργός συμμετοχή των ενοίκων στα  Special Olympics, 

αλλά και άλλες αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από συλλόγους και 

συναφείς δομές. 
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6. Προγραμματισμένες επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και συμμετοχή σε 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις της κοινότητας. 

7. Σύναψη και διατήρηση κοινωνικών επαφών με φίλους από την κοινότητα, καθώς 

και ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων με τις οικογένειες των ενοίκων 

των  Σ.Υ.Δ. 

8. Δυνατότητα οργάνωσης καλοκαιρινών διακοπών, καθώς και άλλων εξορμήσεων 

για όλους τους ενοίκους των Σ.Υ.Δ. 

9. Συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες με αντίστοιχα πλαίσια ή μονάδες και 

σχετικούς φορείς. 

 

 

 

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής 

τους και της κοινωνικής τους ένταξης. 

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

Το προσωπικό που  απασχολείται στις Σ.Υ.Δ. είναι σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 

Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019 [ΦΕΚ 1160/Β/08.04.2019]. Η διαδικασία πρόσληψης του 

προσωπικού ορίζεται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Φορέα. 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Το κτίριο που στεγάζονται  οι ΣΥΔ πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 

υπ’αριθμ. Δ12/ΓΠ. Οικ. 13107/283/20.03.2019 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο 

«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

Ατόμων με Αναπηρίες» [ΦΕΚ 1160/Β/08.04.2019]. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στις 

εγκαταστάσεις μας υπάρχουν όλοι οι προβλεπόμενοι χώροι όπως αίθουσα 
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εκδηλώσεων, αίθουσα διαδασκαλίας, κουζίνα. Το κτίριο πληρεί όλες τις 

προδιαγραφές ασφαλείας: έξοδοι κινδύνου, πυροπροστασία και πρόσβαση ΑΜΕΑ. 

 

 

4.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

 

Τον Απρίλιο του 2021 όπου ξεκίνησε η πράξη «ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ» είχαμε συνολικά 42 ωφελούμενους. Τον Απρίλιο του 2022 μια ωφελούμενη 

αποχώρησε και πλέον αριθμούμε 41 ωφελούμενους , 30 γυναίκες και 11 άνδρες. 

Μετά από την αρχική αξιολόγηση της Διεπιστημονικής Ομάδας τέθηκε το ετήσιο Ατομικό 

σχέδιο Δράσης για τον κάθε ωφελούμενο. Δράσεις δημιουργικής απασχόλησης- 

ψυχαγωγία όπως μουσική, εξωτερικό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης, καλλιτεχνικά κ.α. 

καθώς και λοιπές υπηρεσίες όπως εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση. 

 Οι ηλικίες των ωφελούμενων κυμαίνονται ως εξής: 

Στην κατηγορία  18-29 ετών έχουμε 4 ωφελούμενους, 

Στην κατηγορία  των 30-39 ετών έχουμε 2 ωφελούμενους, 

Στην κατηγορία των 40-49 ετών έχουμε 12 ωφελούμενους, 

Στην κατηγορία  των 50-59 ετών έχουμε 18 ωφελούμενους, 

Και στην κατηγορία  των 60-69 ετών έχουμε 5 ωφελούμενους. 

Όσον αφορά τον βαθμό νοητικής υστέρησης τα 33 παιδιά έχουν βαριά νοητική 

υστέρηση , ενώ τα 8 έχουν ελαφρά νοητική υστέρηση. 

 Τα 37 παιδιά έχουν  πιστοποίηση ΚΕ.Π.Α. εφ’ορου ζωής ενώ τα 4είναι προς 

ανανέωση. 

 Οι δικαστικές συμπαραστάσεις των ωφελουμένων έχουν ως εξής: 

• Οι δώδεκα (12)  ανήκουν σε γονείς. 
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• Οι δεκατρείς (13) ανήκουν σε αδελφούς/αδελφές. 

• Οι έξι (6) ανήκουν  σε β’ βαθμό συγγένειας. 

• Οι δύο (2) ανήκουν σε οικογενειακό φίλο και , 

• οι οκτώ (8) ανήκουν στο Ίδρυμα Κόκκορη. 

Για τους γονείς των παιδιών  έχουμε τα εξής στοιχεία: 

• Και οι δυο γονείς που βρίσκονται εν ζωή ( 10 ωφελούμενοι) 

• 2 γονείς αποβιώσαντες  (24 ωφελούμενοι) 

• 1 γονέας εν ζωή (7 ωφελούμενοι) 

Για το μορφωτικό επίπεδο των ωφελούμενων πριν ενταχθούν στον φορέα μας 

παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία: 

• Καμία Εκπαίδευση (9 ωφελούμενοι) 

• Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής (8 ωφελούμενοι) 

• Δημοτικό σχολείο (6 ωφελούμενοι) 

• Γυμνάσιο (1 ωφελούμενος) 

• Γυμνάσιο – Ειδικό σχολείο (4 ωφελούμενοι) 

• Λύκειο -Ειδικό Σχολείο 1(ωφελούμενος)  

• Εκπαίδευση στο εξωτερικό (7 ωφελούμενοι) 

• Ατομικές θεραπείες με ειδικό παιδαγωγό (8 ωφελούμενοι) 

• Λοιπά προγράμματα (ΟΑΕΔ,ΙΕΚ) (2 ωφελούμενοι) 

 

Τελειώνοντας με το κοινωνικό προφίλ των ωφελούμενων θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι 27 ωφελούμενοι ήρθαν από το οικογενειακό τους περιβάλλον και 

14 άτομα ήρθαν από άλλον φορέα. 

  Σε μηνιαία βάση  γίνεται η αξιολόγηση της Διεπιστημονικής Ομάδας που 

αποτελείται από Παθολόγο, Ψυχίατρο, Κοινωνικό λειτουργό ,Ψυχολόγο και Ειδικό 

Παιδαγωγό για τυχόν αλλαγές και για την πρόοδο των ωφελουμένων. Πιο 
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συγκεκριμένα : 

 

 

• Σύνταξη Ιατρικής Γνωμάτευσης Παθολόγου (Δ.Ι.Π.013) 

• Σύνταξη Ιατρικης Γνωμάτευσης Ψυχιάτρου (Δ.Ι.Ψ.020) 

• Σύνταξη έκθεσης Ειδικής Παιδαγωγού (Δ.Μ.Π.012) 

• Σύνταξη έκθεσης Ψυχολόγου (Δ.Θ.Μ.Π.015). 

 

 

5. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε καθημερινή βάση στο Ίδρυμα «Μαρία Κόκκορη» 

έτσι όπως δηλώνονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής είναι οι Υπηρεσίες 

Φροντίδας. Αναλυτικότερα, είναι η  άνετη και ασφαλής διαμονή, η υγιεινή και 

ισορροπημένη διατροφή, η ιατρική φροντίδα των ενοίκων και η εισαγωγή τους σε 

νοσηλευτικό ίδρυμα όπου απαιτείται, η ψυχαγωγία και η συμμετοχή των ενοίκων σε 

κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Επιπλέον,  η ανάπτυξη και 

συντήρηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων, ώστε να επιτυγχάνεται ο 

βέλτιστος βαθμός αυτονομίας και η ένταξη τους στην κοινωνία.  Επιπρόσθετες 

υπηρεσίες που παρέχονται  σε συνεχή βάση, είναι η ενημέρωση των οικογενειών ή των 

δικαστικών συμπαραστατών των ενοίκων αναφορικά με τη διαβίωσή τους στην Σ.Υ.Δ., 

καθώς και η επιδίωξη της συνεργασία τους.  

 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι Σ.Υ.Δ. του Ιδρύματος «Μαρία Κόκκορη» λειτουργούν  

σε 24ωρη βάση , 7 ημέρες την εβδομάδα. Ακολουθείται πρόγραμμα σύμφωνα με το 

οποίο: Το πρωί οι φροντιστές και οι  νοσηλευτές  φροντίζουν για την έγερση των 
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ωφελουμένων και επιμελούνται της ατομικής τους υγιεινής. Μετέπειτα, η μαγείρισσα 

του Ιδρύματος μεριμνά για το πρωινό τους γεύμα. Συνεχίζοντας,  οι ωφελούμενοι 

συμμετέχουν στο μαθησιακό εργαστήριο υπό την καθοδήγηση του Ειδικού 

Παιδαγωγού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει  αρκετές δραστηριότητες  

όπως  το εργαστήριο κεντήματος, το εργαστήριο μαγειρικής, το εργαστήριο 

Αισθητηριακής Αγωγής (sensory games, διαδραστικός πίνακας), τα ομαδικά παιχνίδια 

μεταξύ των ωφελουμένων κλπ.  

Το μεσημέρι οι ωφελούμενοι τρώνε το γεύμα τους, το οποίο ετοιμάζει σε καθημερινή 

βάση η μαγείρισσα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το διαιτολόγιο είναι προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες κάθε ωφελούμενου πάντα υπό την καθοδήγηση του Παθολόγου του 

Ιδρύματος. Μετά το γεύμα ακολουθεί η ανάπαυση των ενοίκων. 

Το απόγευμα και σε καθορισμένες ημέρες οι επιμελητές και οι νοσηλευτές 

φροντίζουν είτε για την ατομική υγιεινή των ενοίκων είτε για την ψυχαγωγία τους μέσω 

της προβολής κάποιας ταινίας, της ζωγραφικής και χειροτεχνίας κλπ. ή περίπατου 

πλησίον της Στέγης.  

Τέλος, το βράδυ σερβίρεται το δείπνο στους ωφελούμενους και ακολουθεί η βραδινή 

τους ανάπαυση. 

 

6.  ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Για την δημοσιότητα της Πράξης συνοπτικά έχουν υλοποιηθεί τα ακόλουθα: 

➢ Δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την επιλογή στον 

διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος  Κόκκορη, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Σωματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ) όσο και 

στον Ιστότοπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

➢ Ανάρτηση των προσωρινών και των οριστικών αποτελεσμάτων στον διδικτυακό 

τόπο του Ιδρύματος Κόκκορη 
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➢ Εκτύπωση Αφίσας 

➢ Ταμπέλα στην είσοδο του Φορέα ( αλλά και στις υπόλοιπες Δομές). 

➢ Άμεση συνεργασία  με τον Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ (ΚΔΗΦ) 

➢ Ανάρτηση  στην ιστοσελίδα του Φορέα μας  με σύντομη περιγραφή της Πράξης που 

αναφέρει, το Χρονοδιάγραμμα της Πράξης ,Τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

που είναι ενταγμένες στην πράξη αυτή, τις παρεχόμενες υπηρεσίες που 

προσφέρουμε προς τους ωφελούμενους και την επισήμανση της χρηματοδοτικής 

συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους όρους της απόφασης 

ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Το σύνολο των δράςεων παρουσιάζονται αναλυτικά σύμφωνα με τις εκθέσεις 

δημοσιότητας και πεπραγμένων που αναρτώνται σε μηνιαία βάση στο ΟΠΣ. 

Συγκεκριμένα στις εκθέσεις δημοσιότητας υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες 

πιστοποιούν τις Δράσεις των ωφελούμενων. 

 

 

 

 

7. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Το έργο που υλοποιείται αφορά 42 ωφελούμενους .Το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται στο ποσό 

των 70 ευρώ/ωφελούμενο ανά ημέρα για ωφελούμενους με βαριά νοητική υστέρηση και 40 

ευρώ/ωφελούμενο για ωφελούμενους με μέτρια νοητική υστέρηση και προκύπτει από τη 

μέθοδο μοναδιαίου κόστους με βάση το ποσό που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ τις Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης .  

Με βάση τα παραπάνω ο συνολικός  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 

2.890.800,00 € .  
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8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

 

 

 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Φάκελος 

εισαγωγής για 

ωφελούμενους 

• Πρόσκληση 

• Δημοσιότητα 

Πρόσκλησης(ιστότοπος,αφίσες) 

• Αιτήσεις και Γνωματεύσεις 

Ειδικών 

• Αναρτήσεις Αποτελεσμάτων 

(ιστότοπος ) 

Τηρούνται σε φυσική 

και ηλεκτρονική 

μορφή στον Φορέα 

Επιτόπια επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ 

Αττικής 
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2 Ατομικός 

Φάκελος 

Ωφελούμενου  

• Αίτηση για ένταξη στην Πράξη 

• Ιατρικές γνωμετεύσεις( 

Παθολόγου και Ψυχιάτρου) 

• Αξιολόγηση από Ειδικό 

Παιδαγωγό 

• Αξιολόγηση από Ψυχολόγο 

• Εξατομικευμένο Σχέδιο 

Δράσης 

 

Τηρούνται σε φυσική 

και ηλεκτρονική 

μορφή στον Φορέα 

Επιτόπια επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ 

Αττικής 

3 Φάκελος Δράσεων  Τηρείται σε φυσική 

μορφή στον Φορέα 

Επιτόπια επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ 

Αττικής 

 

4. 

Φάκελος 

Δικτύωσης 

 Τηρείται σε φυσική 

μορφή στον Φορέα 

Επιτόπια επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ 

Αττικής 

5. Βεβαιώσεις 

Ολοκληρωμένων 

και Ποιοτικών  

Υπηρεσιών  

Βεβαιώσεις από δικαστικούς 

συμπαραστάτες ανα 6μηνο 

Τηρούνται σε φυσική 

και ηλεκτρονική 

μορφή στον Φορέα 

Επιτόπια επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ 

Αττικής 

6 Μηνιαία Έκθεση 

πεπραγμένωντου 

κάθε υποέργου 

Συντάσεται μεσω του ιστότοπου 

www.socialattica.gr 

Τηρούνται σε φυσική 

και ηλεκτρονική 

μορφή στον Φορέα 

Υποβάλλονται μεσω των Δελτίων 

Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) στο 

ΟΠΣ  
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Επιτόπια επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ 

Αττικής 

7 Έκθεση 

Δημόσιότητας 

Εκθεση εκάστοτε μήνα με 

φωτογραφίες για αποδείξη του 

Εργου. 

Τηρούνται σε φυσική 

και ηλεκτρονική 

μορφή στον Φορέα 

Υποβάλλονται μεσω των Δελτίων 

Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) στο 

ΟΠΣ  

Επιτόπια επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ 

Αττικής 

8 Παρουσιολόγια  Τηρούνται σε φυσική 

και ηλεκτρονική 

μορφή στον Φορέα 

Υποβάλλονται μεσω των Δελτίων 

Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) στο 

ΟΠΣ  

Επιτόπια επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ 

Αττικής 

9 Εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα  

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα κάθε 

υποέργου 

Τηρούνται σε φυσική 

και ηλεκτρονική 

μορφή στον Φορέα 

Υποβάλλονται μεσω των Δελτίων 

Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) στο 

ΟΠΣ  

 

Επιτόπια επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ 

Αττικής 

10 Βεβαιώσεις  

Μηχανισμου 

Πιστοποίησης της 

Πράξης 

 Τηρούνται σε φυσική 

και ηλεκτρονική 

μορφή στον Φορέα 

Υποβάλλονται στο ΟΠΣ 

 

Επιτόπια επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ 

Αττικής 
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11 Δείκτες 

Επιτευξης της 

Πράξης 

Ετους 2021 Τηρούνται σε 

ηλεκτρονική μορφή  

 

Υποβάλλονται στο ΟΠΣ 

12 Φάκελος όσον 

αφορα την 

Πράξης 

• ΑΥΙΜ 

• Αποφάσεις Διοικητικού 

Συμβουλίου 

• Απόφαση Ενταξης 

• Τεχνικά Δελτία  Πράξης και 

Υποέργων 

• Απόφαση Ένταξης 

Τηρούνται σε φυσική 

και ηλεκτρονική 

μορφή στον Φορέα 

Επιτόπια επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ 

Αττικής 

 

13 Φάκελος 

Δημοσιότητας 

• Προσκληση σε ιστοτόπους  

• Αφίσες 

• Έντυπα με λογότυπα ΕΣΠΑ 

Τηρούνται σε φυσική 

και ηλεκτρονική 

μορφή στον Φορέα 

 

Επιτόπια επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ 

Αττικής 

14 Ηλεκτρονικό 

αρχείο με 

στατιστικά 

δεδομένα 

κοινωνικού 

ιστορικού. 

Από Απρίλιο 2021 έως Οκτώβριο 

2022 

Τηρούνται σε φυσική 

και ηλεκτρονική 

μορφή στον Φορέα 

Επιτόπια επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ 

Αττικής 
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15 Βιβλίο Εισόδου-

Εξόδου 

 Τηρείται σε φυσική 

μορφη 

Επιτόπια επαλήθευση ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

Αρχιμ. Δρ. Νικόδημος Φαρμάκης 

Γενικός Διευθυντής ΕΚΥΟ 

της Εκκλησίας της Ελλάδος  

 

 


