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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗΣ: 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)  

Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή Σύνδρομο Down «Μαρία 

Κόκκορη», στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης που περιλαμβάνει τα παρακάτω 

Υποέργα: 

 

• Υποέργο (4) «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) «ΜΑΡΙΑ 

ΚΟΚΚΟΡΗ 2» της Πράξης «ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

(ΣΥΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064420 

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα άτομα που πάσχουν από 

Σύνδρομο Down ή Νοητική Υστέρηση άνω των 18 ετών. 

 

Σημειώνεται ότι η θέση των δυνητικά ωφελούμενων θα καλυφθούν σύμφωνα με 

την διαδικασία αξιολόγησης που αναγράφεται αναλυτικά στον εσωτερικό 

κανονισμό του Ιδρύματος. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται από 

την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 έως την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022. 

 

Η παροχή των υπηρεσιών προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τις 31/12/2023. 

 

Η Στέγη του Ιδρύματος «Μαρία Κόκκορη », με την επωνυμία «Μαρία 

Κόκκορη 2» προσφέρει σε εννιά άτομα (9) άτομα που πάσχουν από Σύνδρομο 
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Down ή Νοητική Υστέρηση, σύμφωνα με την ΚΥΑ με Αρ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20-

3-2019 (ΦΕΚ Β’ 1160/08-04- 2019), υπηρεσίες υποστήριξης, με σκοπό την 

εξασφάλιση ισόβιας άνετης, αξιοπρεπούς διαμονής και ενδιαίτησης σε συνθήκες 

αξιοπρεπούς οικογενειακού περιβάλλοντος και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση 

των ατόμων με Σύνδρομο Down ή Νοητική Υστέρηση. 

Η «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Ιδρύματος «Μαρία Κόκκορη»,  

λειτουργεί ως Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δια βίου διαμονής, 24ωρης 

φιλοξενίας, στην οποία μπορεί να διαμένουν εννέα άτομα (9) που  πάσχουν από 

Σύνδρομο Down ή Νοητική Υστέρηση (οφειλόμενη σε γενετικά ή περιβαλλοντικά 

αίτια ή και αυτισμό), μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα και δια βίου υποστηριζόμενα 

από το προσωπικό μας, προσφέροντας τις παρακάτω περιγραφόμενες υπηρεσίες 

σε άτομα που φιλοξενούνται, συγκεκριμένα:1)Η παροχή ευκαιριών που θα 

επιτρέπει στα άτομα να διαχειρίζονται την προσωπική τους ζωή με την 

μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία και ανεξαρτησία.  

2)Η αναγνώριση του δικαιώματος τους να ζουν με ισοτιμία και 

αξιοπρέπεια στο κοινοτικό περιβάλλον. 

3)Η δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

4)Η συναισθηματική εξέλιξη των ατόμων καθώς και η ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης στις δυνατότητες τους. 

5)Η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, του στιγματισμού και της 

παθητικότητας που επιφέρει στο άτομο η μακροχρόνια παραμονή σε μονάδες 

φροντίδας κλειστού τύπου.  

6)Η κοινωνικοποίηση με τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές-αθλητικές 

δραστηριότητες και ποικίλα δρώμενα. 

7)Η ενεργός συμμετοχή με ισοτιμία και αξιοπρέπεια σε κάθε μορφή 

κοινωνικής έκφρασης.  

 

Επιπλέον προσφέρονται: 

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 
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παροχής πληροφοριών για τα διάφορα επαγγέλματα, της απόκτησης ηθικο-

κοινωνικής συμπεριφοράς και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

 

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.  

 

 

 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1. Σε κάθε ένοικο του Ιδρύματος  παρέχεται εξατομικευμένη θεραπεία και 

φροντίδα με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κάτω από ίδιες 

επιστημονικές και ηθικές συνθήκες με κάθε άλλο άτομο με σκοπό την η ανάπτυξη 

και η βελτίωση της ζωής του, όπως και η δυνατότητα πρόσβασης όλων των ενοίκων 

στις πληροφορίες που σχετίζονται με την λειτουργία, τους σκοπούς και τους 

στόχους της ΣΥΔ. 

2. Η δημιουργία συνθηκών διαβίωσης στο Ίδρυμα, όσο το δυνατόν 

πλησιέστερων προς ένα οικογενειακό περιβάλλον, αποτελεί βασική εκδήλωση 

σεβασμού προς την ένοικο. Έμφαση πρέπει να δίνεται σε  παράγοντες οι οποίοι 

συντελούν στη δημιουργία θετικού περιβάλλοντος για την ένοικο, όπως π.χ. η 

ασφάλεια, η επάρκεια χώρου και φωτισμού, η επάρκεια θέρμανσης και εξαερισμού, 

η εξατομικευμένη επίπλωση, ο εξατομικευμένος ιματισμός. 
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3. Μετά από οδηγίες παθολόγου, μέλους της Διεπιστημονικής Ομάδας 

δημιουργείται ειδικό διατροφολόγιο που καλύπτει τις ανάγκες για υγιεινή και 

ισορροπημένη διατροφή των ενοίκων, το οποίο παρασκευάζεται εντός των Στεγών, 

και κάποιες φορές με συνεργασία των ίδιων των ενοίκων.  

4. Το Ίδρυμα και συγκεκριμένα, εντός των Στεγών «Αθανάσιος Μαρτίνος 1 & 

2», υπάρχει μέριμνα για την πρόσβαση των ενοίκων σε ιατρική φροντίδα και τυχόν 

απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή, για την εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα 

εφόσον παραστεί ανάγκη. Τηρείται το ιατρικό απόρρητο και η διακριτικότητα κατά 

την διαχείριση των πληροφοριών. Εξαίρεση αποτελούν ειδικές περιπτώσεις που 

αφορούν τη δημόσια ασφάλεια ή τη διενέργεια βιοϊατρικής έρευνας με τις 

εγγυήσεις της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας και με μέριμνα για την προστασία 

των ευαίσθητων δεδομένων του υποκειμένου της επεξεργασίας όπως ο νόμος 

ορίζει. Τα δεδομένα της αξιολόγησης ανώνυμα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών. 

5. Ο φορέας μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των 

εργαζομένων ώστε να προσαρμόζονται στις συνεχώς ευμετάβλητες ανάγκες των 

ενοίκων παρέχοντάς τους υψηλής ποιότητας  υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

6. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ψυχαγωγία, τη διασκέδαση και τη 

συμμετοχή των ενοίκων σε κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες τους, 

στην την δια βίου εκπαίδευση των ενοίκων και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα 

και δράσεις βελτίωσης των μαθησιακών τους ικανοτήτων ανάλογα με δυνατότητες 

και τις επιθυμίες τους, όπως επίσης και στην διαρκή φροντίδα αγωγής με σκοπό 

την αξιοποίηση, διατήρηση ή τυχόν εξέλιξη, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των 

προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων, ώστε να επιτυγχάνεται ο 

βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης της προσωπικότητας, της κοινωνικής 

συμμετοχής και ενίσχυσης των δυνατοτήτων τους προκειμένου να αποκτήσουν 

περισσότερες ευκαιρίες για την επίτευξη της κοινωνικής και εργασιακής τους 

ένταξης.  

7. Εξίσου σημαντικό είναι για τους ενοίκους μας η επικοινωνία με την 

οικογένεια, το συγγενικό ή φιλικό τους περιβάλλον μέσω της παροχής κατάλληλου 

κατά περίπτωση υποστηρικτικού μηχανισμού, παρέχοντας Υπηρεσίες 

Υποστήριξης σε συνεχή βάση. Ο επιστημονικός υπεύθυνος και η διεπιστημονική 

ομάδα σχεδιάζουν και να ακολουθούν ενιαία πολιτική στο θέμα ενημέρωσης της 

ενοίκου και συμμετοχής της σε αποφάσεις οι οποίες τον αφορούν. Είναι πολύ 
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σημαντικό να ενημερώνονται οι οικογένειες ή οι δικαστικοί συμπαραστάτες των 

ενοίκων αναφορικά με τη διαβίωσή τους στη Σ.Υ.Δ. επιζητώντας την ενεργή 

συμμετοχή τους σε όλα τα θέματα. Σε ενοίκους που έχουν νομική ικανότητα, η 

ενημέρωση προς τρίτους δύναται να γίνει κατόπιν της συναίνεσής τους.    

8. Επίσης το Ίδρυμα μεριμνά για την προστασία κάθε ενοίκου από κακοποίηση 

και αμέλεια. Εφαρμογή σαφώς καθορισμένων διαδικασιών, κατανοητών από όλο 

το προσωπικό, για την επίλυση των όποιων σχετικών αναφορών ή καταγγελιών. Οι 

διαδικασίες αυτές οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των ενοίκων 

και να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη έγκαιρης επίλυσης τέτοιων ζητημάτων. 

9. Την καταγραφή, τήρηση και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των 

ενοίκων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). 

10. Δεδομένου ότι ο χώρος παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, 

τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα για την προστασία των ενοίκων όπως αυτά 

ορίζονται στον Ν.  2472/1997 και στην οδηγία 1/2011 της αρχής προστασίας 

δεδομένων και ειδικότερα:  

• Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο. 

• Επεξεργάζονται τα απαραίτητα μόνο προσωπικά δεδομένα για την 

ασφάλεια και τη φύλαξη των ενοίκων 

• Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται 

για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της 

επεξεργασίας τους. 

• Λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την 

ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή 

πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. 

11. Επίσης έχει καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους 

κατοικίας και εργασίας, τόσο για τους ενοίκους όσο και για τους εργαζόμενους, το 

οποίο πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις. Όλοι οι ένοικοι, ανεξαρτήτως 

του είδους της αναπηρίας τους, καθώς και οι εργαζόμενοι στη ΣΥΔ, πρέπει να 

λαμβάνουν γνώση του σχεδίου και να εκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

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. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 Η τελική επιλογή των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων γίνεται από το 

Δ.Σ. του φορέα κατόπιν εισήγησής της Διεπιστημονικής Ομάδας. 

 Η διαδικασία που ακολουθείται ως την τελική επιλογή των ωφελούμενων είναι η 

εξής:  

1. Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των 

συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και 

την πληρότητα των δικαιολογητικών. 

 2. Εκπόνηση πίνακα δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι 

αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιστημονική Ομάδα ως πλήρεις (πληρότητα 

δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές. 

 3. Κατάρτιση σχετικού πίνακα κατάταξης και επιλογής των ωφελούμενων της 

πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, ο οποίος επικυρώνεται από 

το Διοικητικό συμβούλιο του Φορέα.  

4. Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στους 

ενδιαφερόμενους.  

5. Υπογραφή συμβολαίου.  

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς 

ωφελούμενων και σε κάθε περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητας του δικαιούχου, η 

Διεπιστημονική Ομάδα δύναται να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές 

χρησιμοποιώντας τους επιλαχόντες με βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης. 

 

 Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά του πίνακα επιλεγέντων, 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Μετά 

την αξιολόγηση των ενστάσεων θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 

των ωφελούμενων και των επιλαχόντων, επικυρωμένος από το Διοικητικό 

συμβούλιο 

του Φορέα.  
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση συμμετοχής 

συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά από Δευτέρα – 

Παρασκευή και 09:00’ – 13:00’, στα γραφεία του Ιδρύματος (Αγαμέμνονος και 

Προμηθέως 28, Άνω Γλυφάδα) 

 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 07/12/2022 

στις 13:00 μ.μ.  

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορούν να 

επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2109641782, είτε μέσω e–mail (info@kokkori.gr), 

είτε στα γραφεία του Ιδρύματος (Αγαμέμνονος και Προμηθέως 28, Άνω Γλυφάδα). 

 

Η ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)  

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  

 
 

Aρχ. Δρ. Νικόδημος Φαρμάκης 


