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1. Περιβάλλον του έργου  
1.1 Φορέας υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή  

Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας και, συγκεκριμένα, η Διεύθυνση          

Κοινωνικής Πολιτικής. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην 

περιοχή του Δήμου με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών 

δραστηριοτήτων. 

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

Κοινωνικής Πολιτικής: 

− Το Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

− Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και ιδιαίτερα το Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας: Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά με την επέκταση της 

λειτουργίας του για την παροχή Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ), όπως 

προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις.  

Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής για την υλοποίηση του έργου, στο τεχνικό και διαχειριστικό 

σκέλος της, υποστηρίζει η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και το Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Τ.Π.Ε..  

 

1.2 Στοιχεία κοινωνικής διαστρωμάτωσης των ωφελούμενων από τις κοινωνικές δομές και 

υπηρεσίες του Δήμου 

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, έχει πληθυσμό 26.550 κατοίκους.                  

Εμφανίζει σχετικά υψηλά ποσοστά φτώχειας και αυξημένες ανάγκες ψυχοκοινωνικής φροντίδας 

των ευπαθών ομάδων. Η περιοχή αντιμετωπίζει πολύπλευρα και αλληλένδετα κοινωνικά 

προβλήματα τα οποία εντάθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων. Η φτώχεια 

και η ανεργία βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συνδέονται άμεσα με το χαμηλό επίπεδο 

μόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Υψηλά είναι και τα ποσοστά της σχολικής διαρροής, 

και του αναλφαβητισμού. Η κρίση έπληξε κυρίως τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που βίωναν 

ανέκαθεν κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση, όπως οι Ρομά, οι παλιννοστούντες, οι 

μετανάστες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι ηλικιωμένοι. Μεγάλος 

αριθμός των νοικοκυριών της Αγίας Βαρβάρας, ζει σε συνθήκες ανεργίας, φτώχειας και 

αποστέρησης βασικών κοινωνικών αγαθών. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανήκει στους δύο δήμους με 

το χαμηλότερο μέσο δηλωθέν εισόδημα από τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας. Οι ανάγκες σε 

κοινωνικό εξοπλισμό αυξάνονται συνεχώς. Ιδιαίτερα οι υπηρεσίες προς τα παιδιά και τους 

ηλικιωμένους παρουσιάζουν ζήτηση και απαιτούν εκσυγχρονισμό των λειτουργιών/υποδομών και 

του εξοπλισμού και προσαρμογή στις απαιτήσεις για ποιοτική λειτουργία.  
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Η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Αγίας Βαρβάρας σύμφωνα με τον ΟΕΥ οργανώνεται σε τρία 

τμήματα. Οι υπηρεσίες προς την Γ Ηλικία εντάσσονται στη λειτουργία του Τμήματος Προστασίας 

Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, τη λειτουργία, 

την επιστημονική εποπτεία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών δομών και προγραμμάτων που 

αφορούν στους ηλικιωμένους. Στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών οι δομές που εξυπηρετούν 

τους ωφελούμενους της ομάδας στόχο του έργου είναι οι εξής:  

Οι Ηλικιωμένοι αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα που έχει ιδιαίτερη ανάγκη κοινωνικής 

φροντίδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού από την ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2011, στην Αγία 

Βαρβάρα, τα άτομα 60 ετών και πάνω είναι 5.873 και αποτελούν το 22,1% του τοπικού 

πληθυσμού. Από αυτούς συνταξιούχοι είναι 4.607 (17,3% ). Η πλειοψηφία των ηλικιωμένων είναι 

χαμηλοσυνταξιούχοι. Πολλοί αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας (καρδιοαγγειακά, 

αναπνευστικά, ορθοπεδικά κ.α.) και στις μεγαλύτερες ηλικίες, σοβαρές κινητικές δυσκολίες και 

εκφυλιστικές νόσους, με κυρίαρχη την άνοια. Οι αυξημένες ανάγκες φροντίδας υγείας, 

συνεπάγονται δαπάνες που δεν μπορούν να καλυφθούν από τις παροχές και υπηρεσίες που 

προσφέρει το κράτος στην Τρίτη ηλικία και έτσι το βάρος πέφτει στο οικογενειακό τους περιβάλλον 

και μάλιστα σε περιπτώσεις που είναι κλινήρεις ή πάσχουν από προχωρημένη άνοια, μέλη του 

οικογενειακού περιβάλλοντος δεσμεύονται στο ρόλο του φροντιστή.  

Οι μοναχικοί, είναι οι πλέον ευάλωτοι από τους ηλικιωμένους, καθώς χωρίς οικογενειακό και 

υποστηρικτικό περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης, οι 

συνθήκες διαβίωσής τους υποβαθμίζονται δραματικά. Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης 

αύξησαν τις δυσκολίες τους καθώς υπήρξαν δραματικές περικοπές στις συντάξεις τους και 

περικοπές στις παροχές υγείας από τις οποίες έχουν ιδιαίτερη ανάγκη.  

Στον αντίποδα, η διαγενεακή αλληλεγγύη λειτουργεί ως ανασχετικός παράγοντας της οικονομικής 

κρίσης και η συμβολή των ηλικιωμένων συνταξιούχων σε αυτή είναι σημαντική. Πολλοί ηλικιωμένοι 

με το μικρό τους εισόδημα αναγκάζονται να συντηρήσουν άνεργα μέλη της οικογένειας τους ή να 

συμβάλλουν οικονομικά στη διαβίωση των οικογενειών των παιδιών τους, ιδιαίτερα όταν αυτές 

έχουν ανήλικα παιδιά. Σε κάποιες περιπτώσεις αναγκάζονται και να συμβιώσουν με τις οικογένειες 

των παιδιών τους, για εξοικονόμηση πόρων όταν η ανεργία δεν επιτρέπει την αυτόνομη διαβίωση. 

Η διαγενεακή συμβίωση είναι συχνή στην ομάδα των Ρομά. Οι Ρομά εκτιμάται ότι αποτελούν το 

10% του πληθυσμού της πόλης και σε σχέση με άλλες ελληνικές κοινότητες Ρομά έχουν υψηλό 

βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης λόγω ιστορικών και οικονομικών συγκυριών που έλαβαν χώρα 

στην Αγία Βαρβάρα από τη δεκαετία του ’30. Για την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων αυτής 

της ομάδας πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότεροι ηλικιωμένοι είναι αναλφάβητοι και είναι 

σύνηθες φαινόμενο η συμβίωση πολλών γενεών στο ίδιο σπίτι λόγω φτώχειας, αλλά και 

διαγενεακής υποστήριξης με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης λόγω 

συνωστισμού στην κατοίκηση.  
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Οι υποδομές και υπηρεσίες του Δήμου στον κοινωνικό τομέα εστιάζουν στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα στην κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργηθεί ένα τοπικό δίκτυο υπηρεσιών που 

αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη παρέμβαση, για την κάλυψη των τοπικών αναγκών 

στους τομείς κοινωνικής προστασίας, υγείας, απασχόλησης και αλληλεγγύης, ώστε να 

ενδυναμώνεται η κοινωνική συνοχή και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής στην πόλη. Οι δημοτικές 

κοινωνικές υπηρεσίες λειτουργούν σταθερά για ένα διάστημα μεγαλύτερο των 16 ετών. Οι 

υπηρεσίες που στεγάζονται στο Δημαρχείο αλλά και αυτές που λειτουργούν αποκεντρωμένα στις 

γειτονιές, είναι σημείο αναφοράς των πολιτών. Όλες είναι προσβάσιμες και σε όλες γίνεται 

προσπάθειας ποιοτικής εξυπηρέτησης με σεβασμό στους πολίτες που έχουν ανάγκη, χωρίς 

διακρίσεις.  

Παρόλα αυτά, οργανωτικά προβλήματα στη διάρθρωση των υπηρεσιών, η διαρκής μείωση του 

προσωπικού λόγω των συνταξιοδοτήσεων και μετατάξεων σε συνδυασμό με τη αύξηση αναγκών και 

αρμοδιοτήτων και η ανεπάρκεια οικονομικών πόρων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την 

υποστήριξη των κοινωνικών προγραμμάτων, περιορίζουν το κοινωνικό έργο που θα μπορούσε να 

παραχθεί και που είναι αναγκαίο, όχι μόνο εξ αιτίας της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αλλά και 

γιατί το δημόσιο κοινωνικό κράτος ελάχιστα μπορεί να προσφέρει.  

 

Οργάνωση υπηρεσιών και αρμοδιότητες  

Η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Αγίας Βαρβάρας σύμφωνα με τον ΟΕΥ οργανώνεται σε τρία 

τμήματα.        Οι υπηρεσίες προς την Γ Ηλικία εντάσσονται στη λειτουργία του Τμήματος Προστασίας 

Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, τη λειτουργία, 

την επιστημονική εποπτεία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών δομών και προγραμμάτων που 

αφορούν στην Τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επίσης είναι αρμόδιο για την εφαρμογή προγραμμάτων 

κοινωνικής αλληλεγγύης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Όλες οι υπηρεσίες του τμήματος 

παρέχονται σε αποκεντρωμένες δομές που απευθύνονται στη εγγύς χωρική ενότητα που ορίζεται 

κάθε φορά από το Τμήμα και η εύρυθμη λειτουργία τους εξασφαλίζεται μέσα από το συντονισμό 

και προγραμματισμό των δράσεων/υπηρεσιών και τη διεπιστημονική - διυπηρεσιακή συνεργασία. 



  

 
 

7 

Υπηρεσίες Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων: Τα εγγεγραμμένα μέλη στα τρία Κέντρα Ανοιχτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων είναι 1300,  ενώ ενεργά μέλη είναι περισσότερα από 700 άτομα. Μόνο το 

τελευταίο εξάμηνο, λειτούργησαν υπηρεσίες ΚΑΠΗ σε τρεις χώρους παρέχοντας υπηρεσίες σε 

περισσότερα από 700 ενεργά, από τα 1300 εγγεγραμμένα μέλη (υποδοχή, ενημέρωση, διασύνδεση, 

συμβουλευτική, καταγραφή αιτημάτων, κ.α.). Λειτούργησαν τα εντευκτήρια για 30-50 άτομα 

ημερησίως, λειτούργησαν ιατρεία και υποστηρίχθηκαν σχετικές με την υγεία δράσεις (προληπτικός 

έλεγχος, συνταγογράφηση φαρμάκων, προγραμματισμός ιατρικών ραντεβού, ομιλίες) για 

περισσότερα από 200-250 άτομα εβδομαδιαία. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλευτικού 

Σταθμού για την Άνοια υποστηρίχθηκαν 3 ομάδες Νοητικής Ενδυνάμωσης με περισσότερους από 

50 ωφελούμενους. Σε δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, γυμναστικής/σωματικής άσκησης 

συμμετείχαν εβδομαδιαία περισσότερα από 100 άτομα, λειτούργησε μια βιωματική/θεατρική 

ομάδα με 11 συμμετοχές, ενώ οργανώθηκαν για πρώτη φορά 2 κύκλοι μαθημάτων δια βίου 

μάθησης για τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το διαδίκτυο με 30 συμμετοχές. 

Οργανώθηκαν 4 ημερήσιες εκδρομές, 3 περίπατοι, 2 συμμετοχές σε θέατρο, διάφορές εκδηλώσεις 

(παράσταση καραγκιόζη, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, γλέντι Τσικνοπέμπτης, χριστουγεννιάτικο 

δρώμενο σε μοναχικούς ηλικιωμένους) με περισσότερες από 1200 συμμετοχές. Στο πλαίσιο 

οργάνωσης διαγενεακών δράσεων συμμετείχαν σε δράσεις 30 παιδιά και 50 μέλη των ΚΑΠΗ.  

Μετά την αναστολή της λειτουργίας λόγω κορονοϊού η υπηρεσία επικοινώνησε με όλα τα μέλη των 

ΚΑΠΗ και εκτός των άλλων, υποστηρίζει τα μέλη με δύο δράσεις εξ αποστάσεως, με εργασίες 

νοητικής ενδυνάμωσης ανά 15θήμερο και δανεισμό βιβλίων.  

Υπηρεσίες Βοήθειας στο Σπίτι 

Συνολικά εξυπηρετούνται περισσότερες από 80 περιπτώσεις ηλικιωμένων άνω των 60 ετών ή/και 

ΑΜΕΑ. Σε όλους παρέχεται όλο το χρόνο σε σταθερή συχνότητα (ή / και περιστασιακά όπου κρίνεται 

απαραίτητο) κοινωνική εργασία που περιλαμβάνει Ψυχοκοινωνική υποστήριξη /Συμβουλευτική 

ατόμου και οικογένειας σε θέματα υγείας και καθημερινότητας, πληροφόρηση για κοινωνικές 

παροχές και δικαιώματα, υποστήριξη-διαμεσολάβηση για διοικητικές ενέργειες σε υπηρεσίες, 

παρεμβάσεις μέσω εισαγγελικών αρχών όπου χρειάζεται για την προστασία των ηλικιωμένων, 

συνοδείες ηλικιωμένων σε ΚΕΠΑ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες, γνήσιο υπογραφής 

(όπου χρειάζεται), παραπομπή σε υπηρεσίες (δημοτικές και άλλες) για την παροχή εξειδικευμένης 

φροντίδας και υποστήριξης (Κοιν. Φαρμακείο, Κοιν. Παντοπωλείο, Σίτιση, δομές φιλοξενίας, 

ψυχικής υγείας κ.α.), συντονισμός κίνησης υπηρεσιακού αυτ/του και παρεχόμενων υπηρεσιών προς 

ωφελούμενους.  
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Παρέχεται επίσης νοσηλευτική Φροντίδα που περιλαμβάνει: Μέτρηση ζωτικών σημείων (σάκχαρο - 

πίεση) σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση, συνταγογράφηση φαρμάκων-εξετάσεων-ειδικών 

θεραπειών σε μηνιαία (ή τρίμηνη ή εξάμηνη) συχνότητα, προμήθεια φαρμάκων από ιδιωτικά 

φαρμακεία ή Φαρμακεία Νοσοκομείων ή Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, υποστήριξη-εποπτεία στην τήρηση 

σωστής λήψης φαρμακευτικής αγωγής, προγραμματισμένες συνοδείες σε ιατρικά ραντεβού σε 

νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία, προγραμματισμός τηλεφωνικών ιατρικών 

ραντεβού (σε 1535 ή πενταψήφια τηλέφωνα), περιποίηση τραυμάτων και κατακλίσεων, υποστήριξη 

στην ατομική υγιεινή (παρουσία οικογένειας). Από τις νοσηλευτικές πράξεις υποστηρίζονται όσες 

αφορούν στις εργασίες του βοηθού νοσηλευτή. Τέλος παρέχεται Οικογενειακή Βοήθεια στις 

περισσότερες περιπτώσεις σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση και περιλαμβάνει: καθαριότητα 

οικίας (ελαφριές οικιακές δουλειές), προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα και φάρμακα), 

εξωτερικές εργασίες (πληρωμή λογαριασμών, εξυπηρετήσεις σε τράπεζες κλπ), υποστήριξη στην 

ατομική υγιεινή (παρουσία νοσηλευτή), μαγείρεμα. 

Η συμπληρωματικότητα της πράξης  

Το έργο απαντά στο κρίσιμο θέμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με 

πρωτεύοντα στόχο ηλικιωμένους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την κρισιμότητα του 

θέματος, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας λόγω γηράσκοντος 

πληθυσμού.  

Από την πολυετή παροχή υπηρεσιών προς την ομάδα των ηλικιωμένων και το γενικότερο 

δημογραφικό προφίλ της πόλης όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει σε συνθήκες ακραίας 

φτώχειας, διαφαίνεται η ανάγκη να εμπλουτιστούν οι παραπάνω δράσεις με ειδικότητες 

προσωπικού που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα άνω των 60 ετών ή ή/και κατά 

περίπτωση σε ΑμεΑ και χρόνια πάσχοντες που χρήζουν κατ΄ οίκον υπηρεσίες φροντίδας.  

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν συχνά κόστος που δεν μπορεί να καλυφθεί με ίδιες δυνάμεις, ενώ 

κρίνονται σημαντικές για την ποιότητα της ζωής των ατόμων που τις έχουν ανάγκη. Παράλληλα, ο 

ψηφιακός αποκλεισμός της ομάδας των ηλικιωμένων, αποτελεί τροχοπέδη στην κοινωνική τους 

συμμετοχή. 

Οι ειδικές ομάδες πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης (ηλικιωμένοι) παρόλο που υποστηρίζονται 

από προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», δεν απολαμβάνουν τις υπηρεσίες και την ποιότητα 

ζωής που θα μπορούσαν καθώς από τις παρεχόμενες υπηρεσίες απουσιάζουν σημαντικές δράσεις. 

Η φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία στην Τρίτη ηλικία αποτελούν βασικές υπηρεσίες φροντίδας οι 

οποίες δεν παρέχονται στο Δήμο. Επιπρόσθετα, συνεχώς αυξάνεται η ζήτηση σε νοσηλευτικές 

υπηρεσίες/πράξεις που ξεπερνούν τις δεξιότητες και γνώσεις των βοηθητικού νοσηλευτικού 

προσωπικού που απασχολείται στο φορέα. Οι ανωτέρω υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τους 

ηλικιωμένους συμπολίτες μας και άλλα άτομα που χρήζουν κατ΄ οίκον φροντίδα. Σημαντική επίσης 

είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται και των φροντιστών των 

ηλικιωμένων.  
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Πέρα από τις παραδοσιακές μορφές κοινωνικής μέριμνας και προστασίας που παρέχουν οι 

θεσμοθετημένες δομές, είναι αναγκαία μια περισσότερο καινοτόμα προσέγγιση των ηλικιωμένων 

μέσω της αξιοποίησης των δυνητικών πλεονεκτημάτων που είναι σε θέση να προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες και η κάλυψη επιπλέον αναγκών που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη συμβουλευτική 

και την καθοδήγηση. Το πεδίο εφαρμογής της τεχνολογίας είναι ευρύ και πολλά υποσχόμενο αφού 

προσφέρει καινοτόμες λύσεις που αφορούν την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων στο σπίτι, 

την πρόληψη στην υγεία, την πρόωρη ανίχνευση κινδύνου, την ασφάλεια και προστασία, τις 

αλλαγές στη συμπεριφορά τους, την κοινωνική συμμετοχή, την ψυχαγωγία καθώς και την 

υποστήριξη του πιθανού φροντιστή, με τελικό στόχο την ευδόκιμη, ασφαλή και αξιοπρεπή γήρανση 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Με κυρίαρχο στόχο την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των 

ηλικιωμένων, η χρήση της τεχνολογίας προτρέπει και βοηθά τη σωματική, γνωστική και κοινωνική 

επαφή με το περιβάλλον.  

Η δεξιότητα Τ.Π.Ε. ή ψηφιακή ικανότητα, αναδεικνύεται σήμερα σε μία από τις βασικές δεξιότητες 

για την ισότιμη και ενεργό συμμετοχή στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης. Ο όρος e-Exclusion 

(Ψηφιακός Αποκλεισμός) χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια κατάσταση αποκλεισμού ή 

κοινωνικής περιθωριοποίησης που επιφέρει η έλλειψη γνώσης του Διαδικτύου που αποτελεί πλέον 

το κύριο κανάλι για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ένας πιο πρακτικός και ουσιώδης λόγος, που 

σχετίζεται με τους τύπους των υπηρεσιών που παρέχονται, είναι η δυνατότητα σημαντικής 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ατόμου.  

Μεταξύ των ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται περισσότερο από τον Ψηφιακό Αποκλεισμό 

είναι οι ηλικιωμένοι. Ενώ η είσοδος στην ψηφιακή εποχή έχει συμβάλει σε μια προσπάθεια 

βελτίωσης των συνθηκών ζωής των ηλικιωμένων και την πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες που 

ενισχύουν την ευδόκιμη γήρανση, το αποτέλεσμα δε δικαιώνει πάντα το όραμα. Παρά το γεγονός 

ότι δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα, συχνά η ικανότητα χρήσης της τεχνολογίας από τους 

ηλικιωμένους έγκειται σε περιορισμούς που ενισχύουν την αντίσταση τους να υιοθετήσουν τις 

καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις με συνέπεια, συχνά, να οδηγούνται στον ψηφιακό αποκλεισμό 

τους.  

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council of the European Union, 2010) αναφορικά με την 

ενεργό γήρανση μεταξύ άλλων διαπίστωσε ότι: 

• η ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις που θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να παραμείνουν σπίτι 

τους διατηρώντας την αυτονομία και λειτουργικότητά τους αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. 

Ταυτόχρονα, η δημιουργία τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) καθώς και 

βοηθητικών τεχνολογιών που αρμόζουν στον τρόπο ζωής των ηλικιωμένων και του τρόπου που 

επιθυμούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, απαιτεί τη συμμετοχή τους στη διαδικασία του 

σχεδιασμού και της ανάπτυξης  

• η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων 

ατόμων, ειδικά όσων ζουν με χρόνια νοσήματα και αναπηρίες, με τέτοιο αποτελεσματικό τρόπο που 

το ατομικό και κοινωνικό κόστος της φροντίδας τους να μειωθεί προς όφελος όλων.  
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Η εξέλιξη της τεχνολογίας προσφέρει τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να διεκπεραιώνουν τις 

απαραίτητες εργασίες και καθήκοντα όπως είναι η τακτοποίηση γραφειοκρατικών και οικονομικών 

θεμάτων αλλά και να μετέχουν σε θέματα ψυχαγωγίας όπως είναι η επικοινωνία με το 

οικογενειακό, φιλικό και κοινωνικό τους δίκτυο. Με κυρίαρχο στόχο την ενίσχυση της ποιότητας 

ζωής των ηλικιωμένων, η χρήση της τεχνολογίας προτρέπει και βοηθά τη σωματική, γνωστική και 

κοινωνική επαφή με το περιβάλλον. Η έμφαση δίνεται στη διατήρηση της υγείας και της 

λειτουργικότητας των ηλικιωμένων μέσα από τη χρήση έξυπνων συσκευών και ηλεκτρονικών 

εργαλείων και στη χρήση της τεχνολογίας. 

Για το σκοπό αυτό, το έργο θα δώσει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί το πλέγμα συμπληρωματικών 

ενεργειών το οποίο θα συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων της Γ΄ ηλικίας 

μέσα από την ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων και εξειδικευμένων υπηρεσιών 

συμπληρώνοντας τις δράσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και λοιπών πρωτοβουλιών 

του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στην καλύτερη λειτουργία 

της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και σε οφέλη για τους πολίτες.  

1.3 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». 

Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις χρηματοδοτικές 

προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να αναζητηθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

του Φορέα στη διεύθυνση http://www.patt.gov.gr/site/. 

Πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και την ειδικότερη στόχευση του Ε.Π. «Αττική 

2014 -2020» μπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μέσω του δικτυακού χώρου της 

αρμόδιας Ε.Υ.Δ. στη διεύθυνση http://www.pepattikis.gr/.  

Η παρούσα δράση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής 

Αθήνας. Υλοποιείται με το υποέργο 1 της Πράξης : «Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών 

προς την Γ Ηλικία» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με 

βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 5188 με ΑΔΑ: 9Π8ΚΟΡΕΓ-ΝΣΕ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 

(MIS)  5063497 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - 

ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, ΣΑ ΕΠ0851 κωδικός έργου 2020ΕΠΟ8510163 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι 180.000€. Η μη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 6.000,00 € και θα 

βαρύνει το Δήμο Αγίας Βαρβάρας. 

 

1.4 Φορέας λειτουργίας του έργου 

Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας. 
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1.5 Άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του έργου  

Στο πλαίσιο του Έργου, θα επιδιωχθούν μέσω του Δήμου Αγίας Βαρβάρας συνεργασίες και 

συνέργειες με τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς του Δήμου, με φορείς υγείας καθώς και η 

αξιοποίηση της επιστημονικής κοινότητας για την ανάδειξη όλων των σύγχρονων δεδομένων και 

καλών πρακτικών που μπορούν να υποστηρίξουν τους στόχους του έργου.  

Συγκεκριμένη στόχευση θα δοθεί σε φορείς που έχουν γνώση γύρω από τη γηριατρική, τις νέες 

τεχνολογίες και την εφαρμογή τους για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας 

(ΜΚΟ, Πανεπιστήμια, Δημόσια Νοσοκομεία/εξειδικευμένες κλινικές, κ.α)  

Ιδιαίτερα σημειώνεται δυνητική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο οποίο 

λειτουργούν σχολές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως κοινωνικές, 

διοικητικές και οικονομικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού, επιστήμες υγείας και πρόνοιας, 

επιστήμες τροφίμων αλλά και καλλιτεχνικές σπουδές. Το 2019 εντάχθηκε στο νεοϊδρυθέν 

Πανεπιστήμιο και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.  

Άλλοι φορείς που εμπλέκονται και δύναται να συνδράμουν στην επιτυχή έκβαση του έργου είναι 

φορείς του Τρίτου Τομέα, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο κοινωνικό πεδίο και ιδιαίτερα στην 

παροχή υπηρεσιών προς την Γ Ηλικία, Δημόσια Νοσοκομεία που βρίσκονται στα όρια της πόλης, και 

άλλοι επιστημονικοί φορείς που εργάζονται με την ομάδα στόχο του έργου. Επίσης, θα συνεχισθούν 

και θα αναπτυχθούν συνεργασίες και προγράμματα που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον 

φορείς όπως η Prolepsis και το πρόγραμμα Φίλοι σε κάθε Ηλικία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την 

«εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας στη χρήση ΗΥ» κ.α.  

Τέλος, σημαντική θα είναι η συνδρομή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία υπάγονται οι 

υπηρεσίες υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κτλ) οι οποίες μπορούν να συνδράμουν στην 

επιτυχία του έργου.  

 

2. Αντικείμενο του έργου (Τεχνική Έκθεση) 

Το Έργο Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ' Ηλικία αφορά σε ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες και παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων στη Δυτική Αθήνα, 

με την εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων και συγκεκριμένα:  

1. Την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας, ιδιαίτερα φυσιοθεραπείας, 

εργοθεραπείας νοσηλευτικών πράξεων, δράσεων προαγωγής της υγείας και εξειδικευμένης 

υποστήριξης ενδιαφερόμενων από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν τουλάχιστον 300 άτομα 

στους 18 μήνες διάρκειας της πράξης  

2. Την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης του ψηφιακού αλφαβητισμού των ατόμων της ομάδας 

στόχο ώστε να διευκολύνεται η καθημερινότητά τους με σύγχρονους όρους και νέα δεδομένα χωρίς 

αποκλεισμούς, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν τουλάχιστον 100 άτομα στους 18 μήνες 

διάρκειας της πράξης. 

Αποτελείται από τις παρακάτω δέσμες ενεργειών στο πλαίσιο ενός Υποέργου: 
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Α: Επέκταση/ συμπλήρωση υπηρεσιών Εξειδικευμένης φροντίδας : φυσιοθεραπεία , εργοθεραπεία , 

νοσηλευτική φροντίδα περιλαμβανομένης της υποστήριξη της κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων 

και ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα, προαγωγή της υγείας και βελτίωση δεξιοτήτων 

φροντιστών 

B: Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο σύγχρονο ψηφιακό 

κόσμο.  

2.1 Μεθοδολογία και πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

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

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

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

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

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

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

Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, 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:  

Πίνακας 1 Μητρώο Δεσμεύσεων CPV 

Α.Α. Είδος CPV 

1.  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 79411000-8 

2.  
Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται σε άτομα 

τρίτης ηλικίας 
85311100-3 

3.  Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας 
85142100-7 
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Α.Α. Είδος CPV 

4.  Υπηρεσίες νοσοκόμων 
85141200-1 

5.  Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 
79950000-8 

Προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά για το σύνολο των υπηρεσιών. 

 

2.2 Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου και στόχοι του έργου 

Έργο Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ' Ηλικία αποτελείται από τις παρακάτω 

δέσμες ενεργειών στο πλαίσιο ενός Υποέργου: 

Α: Επέκταση/ συμπλήρωση υπηρεσιών Εξειδικευμένης φροντίδας : φυσιοθεραπεία , εργοθεραπεία , 

νοσηλευτική φροντίδα περιλαμβανομένης της υποστήριξη της κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων 

και ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα, προαγωγή της υγείας και βελτίωση δεξιοτήτων 

φροντιστών 

B: Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο σύγχρονο ψηφιακό 

κόσμο.  

Ο Κοινωνικός Τομέας που ενεργοποιείται βάσει της Πρόσκλησης είναι:  ΚΤ-3: Ανοιχτή φροντίδα και 

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

οικογενειών τους  

Πίνακας 2: Κοινωνικοί Τομείς και Ωφελούμενοι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

Κοινωνικοί Τομείς παροχής υπηρεσιών Ωφελούμενοι 

ΚΤ-3: Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των 

ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους 

− Ηλικιωμένοι,  

− Άτομα και οικογένειες που συμβιούν ή 

φροντίζουν ηλικιωμένους 

− Εμποδιζόμενα άτομα ανεξαρτήτως 

ηλικίας 

 

Για την υλοποίηση των Ενεργειών Α και Β απαιτείται πρόσθετα η παροχή Επιστημονικού, 

Διοικητικού Συντονισμού, Δημοσιότητας των Δράσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες 

επιστημονικής οργάνωσης, στήριξης και συντονισμού και οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους ωφελούμενους, υποστηρικτικές διοικητικές κι άλλες βοηθητικές υπηρεσίες (κλείσιμο 

ραντεβού, διοικητικά θέματα ταυτοποίησης, έντυπα και έγγραφα οργάνωσης των ραντεβού, των 

συναντήσεων των ομάδων, τήρηση αρχείων, παροχή άλλων βοηθητικών εργασιών, τακτοποίησης 

και καθαριότητας των χώρων που γίνεται χρήση των υπηρεσιών από τον ανάδοχο).  
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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 

συμβάσεων1 σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό - νομικό πλαίσιο, περιλαμβάνει συνολικά τους 

παρακάτω Κοινωνικούς Τομείς (ΚΤ): 

• KΤ_ 0  Υπηρεσίες Διοικητικού Συντονισμού  

• KΤ_ 1  Υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού και Δικτύωσης 

• ΚΤ_ 2   Υπηρεσίες Δημοσιότητας  

• ΚΤ _3  Υπηρεσίες Ανοιχτής φροντίδας και βοήθειας των ηλικιωμένων ή των ατόμων με 

χρόνιες  παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους 

Στους παραπάνω Κοινωνικούς Τομείς (Κ.Τ.) αντιστοιχούν επιμέρους υπηρεσίες, οι οποίες 

αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται με αξιοποίηση των 

υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών/υπηρεσιών Δήμου Αγίας Βαρβάρας και δεν αφορούν στη 

δημιουργία νέων δομών. 

Πίνακας 3: Κοινωνικοί Τομείς και εν δυνάμει υπηρεσίες που δύναται να ενεργοποιηθούν ανά 

Κοινωνικό Τομέα με βάση την Πρόσκληση 26 

Κοινω-

νικός 

Τομέας 

(κωδ) 

Υπηρεσίες Πρόσκλησης 26* 

Ενεργοποίηση 

στο πλαίσιο 

του Έργου 

ΚΤ _0 Διοικητικός Συντονισμός Χ 

KT_1 Επιστημονικός Συντονισμός Χ 

ΚΤ-2 Υπηρεσίες Δημοσιότητας Χ 

ΚΤ _3 

Υπηρεσίες Ανοιχτής 

φροντίδας και βοή-

θειας των ηλικιωμέ-

νων ή των ατόμων 

με χρόνιες παθήσεις, 

συμπεριλαμβανομέ-

νων και των οικογε-

νειών τους 

ΚΤ_3.1 
Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε εξειδικευμένη 

φροντίδα 
χ 

ΚΤ_3.1.1 Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευτή Χ 

ΚΤ_3.1.2 Υπηρεσίες Εργοθεραπευτή Χ 

ΚΤ_3.1.3 Υπηρεσίες Νοσηλευτή Χ 

ΚΤ_3.1.4 Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και αγωγή υγείας Χ 

ΚΤ_3.2. 

Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ Ηλικίας μέσω της υποστήριξης 

της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορι-

κής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής 

τους στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο 

Χ 

ΚΤ-3.2.1 Υπηρεσίες «Ψηφιακού Συνοδού/Βοηθού» χ 

 

 
1 - Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  

- Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και η  
- ΥΑ 137675/EΥΘΥ/1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄5968) Αντικατάσταση της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ) 
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ΚΤ _0: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

ΣΚΟΠΟΣ: Η επίτευξη αποτελεσματικού διοικητικού συντονισμού του έργου, προκειμένου να επιτευ-

χθεί η άρτια και ομαλή υλοποίησή του, σε επίπεδο οριζόντιας οργάνωσης των επιμέρους δράσεων 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Οριζόντια Διοικητική υποστήριξη: Τήρηση αρχείο αλληλογραφίας, αναφορών, δράσεων 

δημοσιότητας προβολής και δικτύωσης, ωφελούμενων, στοιχείων του ανθρώπινου δυναμικού του 

Έργου, παρουσιολόγια κ.λπ. Παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των Δράσεων. 

Προγραμματισμός και την τήρηση του καθημερινού ωρολογίου προγράμματος. Παρακολούθηση 

της πορείας υλοποίησης του Έργου, εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων για 

την επίλυσή τους. Ειδικότερα οι διοικητικές υπηρεσίες κωδικοποιούνται ως ακολούθως: 

− Διαμόρφωση συστήματος και διαδικασίας ενημέρωσης, υποβολής αιτήσεων, των δυνητικά 

ωφελούμενων, συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 

εξειδικευμένο σύστημα για τις ανάγκες παρακολούθησης, οργάνωσης και αναφορών των 

συμβουλευτικών κοινωνικών δράσεων που περιγράφονται στο πλαίσιο του έργου. Επίσης 

πρέπει να προσφέρει και κατάλληλα ψηφιοποιημένα εργαλεία π.χ. ψυχομετρικά εργαλεία 

που θα προσφέρονται μέσω του συστήματος. 

− Υποστήριξη της εφαρμογής της διαδικασίας υποδοχής των ωφελούμενων που 

παραπέμπονται από το Κέντρο Κοινότητας, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (α) 

Ενημέρωση ωφελούμενων, Υποβολή Αιτήσεων, οργάνωση προγράμματος παροχής  

υπηρεσιών στελεχών του έργου και (β) Επεξεργασία – Έλεγχος Δικαιολογητικών - 

Ταξινόμηση Αιτήσεων- (υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στις διαδικασίες) 

 

ΚΤ-1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΚΟΠΟΣ: 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. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Υπηρεσίες συντονισμού, δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών 

πρακτικών στο πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων: Αναλυτικός προσδιορισμός των 

απαιτούμενων εργασιών, προγραμματισμός και η αναλυτική καταγραφή της εξέλιξής τους ώστε να 

είναι εφικτή η έγκαιρη πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης του Έργου και ο εντοπισμός τυχόν 

προβλημάτων καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους. Έλεγχος της τήρησης του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα της ΕΥΔ, για την πορεία 

του έργου αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο και την επίτευξη των επιμέρους στόχων που έχουν 

τεθεί.  
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ΣΤΕΛΕΧΗ- ΟΜΑΔΑ: Ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου συμμετέχει σε μηνιαίες συναντήσεις με 

στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής προκειμένου να συντονίζονται οι δράσεις και όλες οι 

ενέργειες, να επιλύονται θέματα που προκύπτουν και να πραγματοποιείται προγραμματισμός 

εργασιών για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση. Επίσης, ο επιστημονικά υπεύθυνος εποπτεύει το 

έργο εργαζομένων στο Έργο, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες συναντήσεις κάθε μήνα με στόχο 

την ενημέρωση των φακέλων του έργου, αλλά και το φάκελο του κάθε ωφελούμενου στις 

εξατομικευμένες δράσεις, καθώς και την εσωτερική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης, δίνοντας 

κατευθύνσεις και προτάσεις. 

Η ομάδα του Αναδόχου συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγίας 

Βαρβάρας, τις υπηρεσίες της και άλλα εμπλεκόμενα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, με τον 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, αλλά και τη Διαχειριστική Αρχή, για να διαμορφωθεί ένα 

λειτουργικό σύστημα 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. 

ΚΤ-2 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΣΚΟΠΟΣ: Η διάχυση της πληροφορίας, και η ενημέρωση ομάδων ωφελούμενων. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Δημοσιότητας και ενημέρωσης των ειδικών ομάδων ωφελούμενων. Οι δράσεις 

αφορούν στην ενημέρωση των δυνητικά δικαιούχων - ωφελούμενων της πράξης, των οικογενειών 

τους και γενικότερα της ευρύτερης κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται: (α) 

Πραγματοποίηση δύο ημερίδων 80-100 ατόμων με ελαφρύ γεύμα (β) υποστήριξη και υλοποίηση 

τουλάχιστον δύο σεμιναρίων 20 ατόμων  το καθένα, (γ) έκδοση ενημερωτικού εντύπου (1000 

αντιτύπων), (δ) παραγωγή λογότυπου του Έργου με banner στην ιστοσελίδα του Δήμου, 

καταχώρηση πληροφοριών για το Έργο στην ιστοσελίδα, (ε) παραγωγή ολιγόλεπτου, ελκυστικού και 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες της ομάδας στόχο βίντεο, και προβολή αυτού στην ιστοσελίδα 

δήμου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ημερίδες και τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε 

χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος.  

ΚΤ-3 ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 

ΚΤ_ 3.1 Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα 

Φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, νοσηλευτική φροντίδα περιλαμβανομένης της υποστήριξη της κατ’ 

οίκον φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα, προαγωγή της υγείας 

και βελτίωση δεξιοτήτων φροντιστών  

Η ΚΤ.3.1 επιμερίζεται στις (υπο) δράσεις: 
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ΚΤ_3.1.1 Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευτή 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Υπηρεσίες από φυσιοθεραπευτή για την πρόληψη της αναπηρίας και την προαγωγή της 

υγείας, την αποκατάσταση της φυσικής κινητικής κατάστασης του ασθενούς μετά από γραπτές 

οδηγίες του θεράποντα ιατρού. Οργάνωση προληπτικά ομάδων ήπιας άθλησης, με συμμετοχή μετά 

από συγκατάθεση καρδιολόγου 

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών φυσιοθεραπείας είναι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών, κύρια μέλη των 

ΚΑΠΗ του Δήμου, άτομα με χρόνια ή προσωρινά προβλήματα ΑμεΑ (ασφαλισμένα ή ανασφάλιστα 

ανεξάρτητα ηλικίας) με προτεραιότητα τους οικονομικά αδύναμους, συνταξιούχοι/εργαζόμενοι 

χαμηλών εισοδημάτων, μοναχικά άτομα, άτομα με δυσκολίες μετακίνησης ή δυσκολίες οικονομικής 

συμμετοχής στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες καλύπτονται από ασφαλιστικό ταμείο.  

ΣΤΕΛΕΧΗ- ΟΜΑΔΑ: Ο Φυσιοθεραπευτής απασχολείται, πρωινές ή/και απογευματινές ώρες για την 

εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, μετά από προγραμματισμό της παροχής των υπηρεσιών, στο 

πλαίσιο του παρόντος έργου αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο λειτουργίας των 

δομών του δήμου. Συμμετέχει σε συναντήσεις οργάνωσης και προγραμματισμού με στελέχη του 

έργου και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και ιδιαίτερα των στελεχών της 

Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων του Κέντρου Κοινότητας. Συνεργάζεται με τους θεράποντες 

ιατρούς των ωφελούμενων και τις άλλες ειδικότητες που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του 

έργου ή άλλων παροχών του Δήμου. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο Φυσιοθεραπευτήριο του Δήμου, αλλά και κατ΄ οίκον. Σε περιπτώσεις 

των ατόμων που αδυνατούν να επισκεφθούν το χώρο του Φυσιοθεραπευτηρίου, η υπηρεσία 

παρέχεται κατ΄ οίκον. Η μετακίνηση του Φυσιοθεραπευτή στις κατ’ οίκον επισκέψεις 

φυσιοθεραπείας, παρέχεται από τον ανάδοχο στο πλαίσιο της πράξης. Επίσης, στις περιπτώσεις που 

η φυσική επαφή περιορίζεται (πχ. λόγω κορωνοϊου ή λόγω έλλειψης χρόνου κτλ.) για την 

παρακολούθηση των περιστατικών και την παροχή οδηγιών προς τους ωφελούμενους, ο 

Φυσιοθεραπευτής δύναται να συνεργάζεται και εξ’ αποστάσεως με τη χρήση Τ.Π.Ε. Για την 

υλοποίηση αυτής της δράσης χρησιμοποιείται μικροεξοπλισμός (ένα laptop, ένα κινητό) που 

διατίθεται από τον ανάδοχο το πλαίσιο της Πράξης. 

ΚΤ_3.1.2 Υπηρεσίες Εργοθεραπευτή 

ΣΚΟΠΟΣ: Η βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας ή ατόμων με χρόνιες ασθένειες που 

έχουν ανάγκη από εξειδικευμένες υπηρεσίες. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εξειδικευμένες εργοθεραπευτικές ατομικές ή και ομαδικές υπηρεσίες: Υπηρεσίες στο 

σπίτι του ηλικιωμένου όταν υπάρχει ανάγκη (αποκατάσταση και εκπαίδευση πχ. μετά από 

εγκεφαλικό επεισόδιο). Εκπαίδευση του ηλικιωμένου αλλά και την οικογένειας ώστε να μάθει ο 

ασθενής να εκτελεί ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης και αυτονομίας. 

Παροχή συμβουλών για την διάταξη των επίπλων ώστε το σπίτι να γίνει πιο εργονομικό και πιο 

ασφαλές από ατυχήματα. Οργάνωση ομάδων δραστηριοτήτων που υλοποιούνται είτε από τον 

Φυσιοθεραπευτή, είτε από συνεργάτες/εθελοντές με την καθοδήγηση και υποστήριξή του. Ιδιαίτερα 

συνεργάζεται για την ανάπτυξη δράσεων σε άτομα με άνοια, κατάθλιψη, κι άλλα συνήθη 

προβλήματα της τρίτης ηλικίας ή σε άτομα με χρόνιες παθήσεις. Οργάνωση, στο πλαίσιο πρόληψης, 

ομάδων δημιουργικής απασχόλησης με σκοπό την διατήρηση και βελτίωση της ψυχολογικής, 

κοινωνικής και σωματικής κατάστασης των ηλικιωμένων, ανάλογα με τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου και σε συνεργασία με τα στελέχη των δημοτικών υπηρεσιών για 

αυτήν την ομάδα στόχο. Τήρηση παρουσιολόγιου και δελτίου/αρχείου με τα με τα στοιχεία των 

υπηρεσιών που παρέχει προς κάθε ωφελούμενο και την παρακολούθηση της πορείας τους. 

ΣΤΕΛΕΧΗ-ΟΜΑΔΑ: Ο Εργοθεραπευτής απασχολείται, πρωινές ή/και απογευματινές ώρες για την 

εξυπηρέτηση των ωφελούμενών του, μετά από προγραμματισμό και οργάνωση της παροχής των 

υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος έργου και συντονισμό των υπηρεσιών που παρέχονται στο 

πλαίσιο λειτουργίας των λοιπών υπηρεσιών του δήμου. Συμμετέχει σε συναντήσεις οργάνωσης και 

προγραμματισμού με στελέχη του έργου και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και 

ιδιαίτερα των στελεχών της Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων του Κέντρου Κοινότητας 

ΤΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ: Οι υπηρεσίες εργοθεραπείας  παρέχονται στους χώρους των ΚΑΠΗ/ ΚΕΦΑ, του ΚΗΦΗ 

αλλά και κατ΄ οίκον για περιορισμένο αριθμό εξυπηρετούμενων, εάν κρίνεται απαραίτητο. (Για την 

υλοποίηση αυτής της δράσης χρησιμοποιείται κοινός μικροεξοπλισμός με αυτόν του 

φυσιοθεραπευτή)  

  

ΚΤ_3.1.3 Υπηρεσίες Νοσηλευτή ΤΕ 

ΣΚΟΠΟΣ: Η επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών: Ο Νοσηλευτής εκτελεί ο ίδιος νοσηλευτικές πράξεις, 

είτε υποστηρίζει με εκπαίδευση ή/και με εποπτεία τις εργασίες των βοηθών νοσηλευτών που 

εργάζονται στις δομές και τα προγράμματα του Δήμου και παρέχουν υπηρεσίες προς την ομάδα 

στόχο του έργου.  

 ΣΤΕΛΕΧΗ-ΟΜΑΔΑ: Ο Νοσηλευτής απασχολείται πρωινές, αλλά και απογευματινές ώρες για την 

εξυπηρέτηση των ωφελούμενών του, μετά από προγραμματισμό και οργάνωση της παροχής των 

υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος έργου αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο 

λειτουργίας των λοιπών υπηρεσιών του δήμου.  

ΤΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ: Η παροχή των νοσηλευτικών υπηρεσιών γίνεται στους χώρους των ΚΑΠΗ ή του 

ΚΗΦΗ παρέχοντας υπηρεσίες προς τα μέλη των δομών ή/και κατ’ οίκον με τη συνεργασία του 

προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».  

ΚΤ _3.1.4 Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και αγωγή υγείας 

ΣΚΟΠΟΣ: Η προαγωγή της υγείας  για άτομα Γ’  Ηλικίας 



  

 
 

19 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Υπηρεσίες Επισκέπτη Υγείας: Παρέχονται υπηρεσίες για άτομα Γ΄ Ηλικίας διασύνδεσης 

με υπηρεσίες υγείας  και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του έργου και 

ανάπτυξης προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προληπτικής ιατρικής για άτομα 

άνω των 60 ετών (οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για θέματα προαγωγής της υγείας για την 

ομάδα στόχο, οργάνωση της συμμετοχής ατόμων τρίτης ηλικίας σε προληπτικές εξετάσεις). 

ΣΤΕΛΕΧΗ-ΟΜΑΔΑ: Ο Επισκέπτης Υγείας, για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας, συνεργάζεται 

με τα μέλη της ομάδας έργου που παρέχουν ατομικές εξειδικευμένες υπηρεσίες, αλλά και τον 

ψηφιακό συνοδό/βοηθό,  ώστε κάθε ωφελούμενος του έργου να λαμβάνει και υπηρεσίες που 

εστιάζουν στην εκτίμηση αναγκών διασύνδεσης με υπηρεσίες υγείας, στη συμμετοχή σε 6νημιαίο 

και ετήσιο κύκλο προληπτικών εξετάσεων στοχευμένων στην ομάδα στόχο. 

ΤΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ: Ο Επισκέπτης Υγείας παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες στο χώρο των ΚΑΠΗ, του ΚΕΠ 

Υγείας όταν οργανώνονται δράσεις που αφορούν στην Γ΄ Ηλικία και εφόσον κρίνεται απαραίτητο 

και κατ’ οίκον για την εξυπηρέτηση ιδιαίτερων περιπτώσεων.  

Κ_3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’  Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο 

σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. 

 

ΚΤ_3.2.1 Υπηρεσίες «Ψηφιακού Συνοδού/Βοηθού» 

ΣΚΟΠΟΣ: Ο ψηφιακός αλφαβητισμός των ατόμων Γ Ηλικίας στο πλαίσιο της ενεργούς γήρανσης. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Υποστήριξη του ψηφιακού αλφαβητισμού ηλικιωμένων. Ο «Ψηφιακός 

Συνοδός/Βοηθός» είναι ένα πρόσωπο αναφοράς που βρίσκεται στα ΚΑΠΗ  όπου συναντώνται οι 

ηλικιωμένοι και αναλαμβάνει να τους οδηγήσει/συνοδεύσει στην σταδιακή απόκτηση ψηφιακών 

δεξιοτήτων. Ο ψηφιακός συνοδός/βοηθός υποστηρίζει την εξοικείωση των ηλικιωμένων με τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, τη 

χρήση εφαρμογών επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, ηλεκτρονικών αγορών, εξόφλησης λογαριασμών, 

επικοινωνίας μέσω Τ.Π.Ε. με αγαπημένα πρόσωπα, φροντιστές κ.α πράγματα που έχουν ζωτική 

σημασία και θα καταστήσουν τη ζωή των ηλικιωμένων ασφαλέστερη, και ποιοτικά καλύτερη.  

Η υπηρεσίες που παρέχει αφορούν στην εξοικείωση των ηλικιωμένων με συσκευές Τ.Π.Ε. και κύρια 

κινητό τηλέφωνο και tablet. Εκκινώντας από την παραδοχή ότι οι ηλικιωμένοι έχουν την τάση να 

μην εμπλέκονται με την τεχνολογία, αν δεν υπάρχει άμεση εφαρμογή της που να πληροί μια ανάγκη 

και να έχει αξία η χρήση της, προβλέπεται να οργανωθεί η παροχή εξατομικευμένης ή σε μικρές 

ομάδες κοινών χαρακτηριστικών και αναγκών, υποστήριξη για την απόκτηση βασικών ψηφιακών 

δεξιοτήτων. Ο «ψηφιακός βοηθός/συνοδός» διαμορφώνει το πλάνο εξατομικευμένης βοήθειας ή 

υποστήριξης σε κλίμακα μικρής ομάδας συμμετεχόντων (δύο σεμινάρια). Στις περιπτώσεις που για 

διάφορους λόγους δεν ευνοείται ή επιτρέπεται η δια ζώσης υποστήριξη δίνεται η δυνατότητα 

αξιοποίησης όλων των δυνατών μέσων για την προώθηση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας του 

«ψηφιακού βοηθού» με τους ωφελούμενους της πράξης.  

ΣΤΕΛΕΧΗ-ΟΜΑΔΑ: Η υπηρεσία του Ψηφιακού Βοηθού/Συνοδού θα παρασχεθεί από στέλεχος με 

γνώσεις πληροφορικής, το οποίο πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες – γνώσεις 

προσέγγισης και υποστήριξης της ομάδας των ηλικιωμένων . 
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ. Οι υπηρεσίες παρέχονται στους χώρους των ΚΑΠΗ, ΚΕΦΑ,ΚΗΦΗ. Στις περιπτώσεις 

που για διάφορους λόγους δεν ευνοείται ή επιτρέπεται η δια ζώσης υποστήριξη δίνεται η 

δυνατότητα αξιοποίησης όλων των δυνατών μέσων για την προώθηση της εξ αποστάσεως 

επικοινωνίας του «ψηφιακού βοηθού» με τους ωφελούμενους της πράξης.  

Ο μικροεξοπλισμός τουλάχιστον 5 συσκευές κινητών και  10 tablets  τελευταίας τεχνολογίας που θα 

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες εξοικείωσης των ατόμων τρίτης ηλικίας με τις νέες τεχνολογίες, θα 

παρασχεθούν στο πλαίσιο της πράξης από τον ανάδοχο 

 

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

Λοιπές Υπηρεσίες και Λειτουργικές Δαπάνες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του 

Έργου, φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 4: Συνολικός / Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός της Δράσης 

ΚΤ Υπηρεσίες 

Κόστος στε-

λεχών (χωρίς 

ΦΠΑ) 

% 

ΚΤ_0 Διοικητικός συντονισμός 12.600,00 € 8,4 

ΚΤ_1 Επιστημονικός Συντονισμός 23.595,00 15,7 

ΚΤ_2 Δημοσιότητα 6.080,00 € 4 

KT_3 
 Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με 

χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους 107.725,00 € 

 

71,9 

 ΚΤ_3.1 Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα   

 ΚΤ_3.1.1 Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευτή   

 ΚΤ_3.1.2 Υπηρεσίες Εργοθεραπευτή   

 ΚΤ_3.1.3 Υπηρεσίες Νοσηλευτή   

 ΚΤ_3.1.4 Υπηρεσίες Επισκέπτη Υγείας   

 ΚΤ_3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’  Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικεί-

ωσης με τη χρήση Τ.Π.Ε. για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο 

σύγχρονο ψηφιακό κόσμο   

 ΚΤ_3.2.1 Υπηρεσίες «Ψηφιακού Συνοδού/Βοηθού»   

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 150.000,00€ 100% 

  ΦΠΑ 36.000,00ε  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 186.000,00 100,00 

 

2.3 Κωδικοποίηση των Ωφελούμενων του Έργου 

Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών του Έργου ανά Κ.Τ., κωδικοποιούνται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 5: Κοινωνικοί Τομείς και Ωφελούμενοι στο πλαίσιο του Έργου 

Κοινωνικοί Τομείς παροχής υπηρεσιών Ωφελούμενοι 

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

συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους 

ΚΤ_3.1 Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα 

ΚΤ_3.1.1 Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευτή Ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών,  

ΑμεΑ ανεξαρτήτως ηλικίας 

 
ΚΤ_3.1.2 Υπηρεσίες Εργοθεραπευτή Ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών,  

Άτομα και οικογένειες που συμβιούν ή 

φροντίζουν ηλικιωμένους 

ΑμεΑ ανεξαρτήτως ηλικίας 

 

ΚΤ_3.1.3 Υπηρεσίες Νοσηλευτή Ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών,  

Εμποδιζόμενα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας 

ΑμεΑ ανεξαρτήτως ηλικίας 

  
ΚΤ_3.1.4 Υπηρεσίες Επισκέπτη Υγείας Ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών 

 

ΚΤ_3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’  Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τ.Π.Ε. για τη 

βελτίωση της συμμετοχής τους στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο  

ΚΤ_3.2.1 Υπηρεσίες «Ψηφιακού Συνοδού/Βοηθού» Ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών 

 

 

3. Ομάδα έργου: Οργάνωση και διάρθρωση σε υποομάδες 

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

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

ειδικοτήτων της Ομάδας Έργου.  

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

της Ο.Ε. γίνεται στο Παράρτημα της παρούσης. 

Πίνακας 6: Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου  

Ειδικότητες στελεχών Ομάδας Έργου Επιλογές 

1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (15 έτη εμπειρία)  X 

2. Στέλεχος Δημοσιότητας X 

7. Επιστήμων Υγείας / Επισκέπτης Υγείας Χ 

9. Εργοθεραπευτής χ 

10. Φυσιοθεραπευτής χ 
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Ειδικότητες στελεχών Ομάδας Έργου Επιλογές 

11. Νοσηλευτής χ 

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

mentoring, Πληροφορικοί κ.λπ.) 
χ 

19. Διοικητικός X 

 

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

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

επιλογής του Πίνακα παραπάνω (Πίνακας 6) φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 7).  
 

Πίνακας 7: Επιλεγμένοι Κοινωνικοί Τομείς και Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους 

ωφελούμενους στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

KΤ 0-1-2 Υπηρεσίες Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων  

 

0 Διοικητική υποστήριξη  Χ 

1 Επιστημονικός Συντονισμός- Δικτύωση Χ 

2 
Δημοσιότητα: Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, 

Ενημερωτικές Δράσεις  
Χ 

KT3 

 

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

συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους 
 

 3.1 Επέκταση/ συμπλήρωση υπηρεσιών Εξειδικευμένης φροντίδας  Χ 

 3.1.1 Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευτή χ 

 3.1.2 Υπηρεσίες Εργοθεραπευτή χ 

 3.1.3 Υπηρεσίες Νοσηλευτή χ 

 3.1.4 Υπηρεσίες Επισκέπτη Υγείας χ 

 3.2 

Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη 

χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της 

συμμετοχής τους στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο  

Χ 

  Υπηρεσίες «Ψηφιακού Συνοδού/Βοηθού» χ 

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.  
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Πίνακας 8: Επιλεγμένες Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου – Συγκεντρωτική Παρουσίαση  

 
Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior 

Συνολικοί Α/Μ 

Απασχόλησης 

ΥΟΕ 1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου  1 1   14,618 

Σ1 7. Επισκέπτης Υγείας  1   1 9 

Σ2 9. Εργοθεραπευτής 1  1  15,5 

Σ3 10. Φυσιοθεραπευτής 1  1  15,5 

Σ4 11. Νοσηλευτής ΤΕ 1   1 15,5 

Σ5 15. Στέλεχος Πληροφορικής 1   1 11 

Σ6 2. Στέλεχος Δημοσιότητας 1 1   1 

ΔΙΟΙ 19. Διοικητικός  1   1 9 

 ΣΥΝΟΛΑ 8 1 2 4 91,118 

 

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 

Κόστος (στο πλαίσιο της Θ.Ο.Ε. και έρευνας αγοράς με βάση του ΙΔΟΧ), γίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 
 

Πίνακας 9: Αντικειμενική Κοστολόγηση - Εκπαιδευτικό Επίπεδο, εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

και σύνδεση με «μοναδιαίο Κόστος – Κόστος Ανθρωπομήνα» 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΜΕΛΗ Ο.Ε. 

Μικτό Κόστος Α/Μ με 

υπολογισμό 14/12 

1 
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 10ετή 

εμπειρία ή με 15ετή εμπειρία (senior) 
1.900,00 € 

2 
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 5ετή 

εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία (median) 
1.700,00 € 

3 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με (junior) 1.550,00 € 

5 Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδικότητες  1.400,00 € 

 

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 

Κόστος (στο πλαίσιο της Θ.Ο.Ε. και έρευνας αγοράς με βάση του ΙΔΟΧ), γίνεται στον πίνακα που α-

κολουθεί. 
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Πίνακας 10: Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση εκτιμώμενου απαιτούμενου ανθρωποχρόνου 

και κόστους , συνολικά ανά Κοινωνικό Τομέα και αναλυτικά ανά ειδικότητα στελέχους Ομάδας 

Έργου, (Αναλυτική παρουσίαση γίνεται στο Παράρτημα του Παρόντος) 

KT_0   Ομάδα Έργου 
A/M 

Κόστος 

ΚΤ_0 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

 19.  Διοικητικός 9 12600 

Σύνολο 12.600 

ΚΤ_1. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

 1.Υπεύθυνος Ομάδας Έργου  (s) 12,418 23.595 

Σύνολο 23.595 

KT_2 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 
1.Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (s) – το ίδιο πρόσωπο 

με ΚΤ1 
2,2 

6.080 

 2. Στελεχος Δημοσιότητας 1 

Σύνολο    6.080 

KT_3 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΤΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 

 

KT-3.1 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
  

ΚΤ_3.1.1 10. Φυσιοθεραπευτής (m) 15,5 26.350 

ΚΤ_3.1.2 9.Εργοθεραπευτής (m) 15,5 26.350 

ΚΤ_3.1.3 11. Νοσηλευτής ΤΕ (j) 15,5 24.025 

ΚΤ_3.1.4 7. Επισκέπτης Υγείας (j)  9 13.950 

ΚΤ_3.2. 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ Γ’ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ. 

  

KT-3.2.1 15. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (Πληροφορικοί) (j) 11 17.050 

Σύνολο    107.725 

Σύνολο   91,118 150.000 
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Πίνακας 11: Αναλυτική παρουσίαση Ομάδας Έργου, Εκπαιδευτικού Επιπέδου καθενός εξ αυτών, 

και εκτιμώμενο πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και συνολικά ανά Κατηγορία  

ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 

ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΕΜΠΕΙ-

ΡΙΑ 

ΑΜΟΙΒΗ 

€ A/M 

Υπεύθυνος Ομάδας Έρ-

γου (15 έτη εμπειρία) 

 1 Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπ/σης και Μεταπτυ-

χιακό Τίτλο σπουδών (ή ανάλογο τίτλο) Οι-

κονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών και α-

ποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή υπη-

ρεσιών σε συναφή έργα. 

senior 1900 14,618 

2. Στέλεχος Δημοσιότη-

τας 

 1 Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπ/σης και Μεταπτυ-

χιακό Τίτλο σπουδών με συναφή εμπειρία  
senior 1900 

1 

7. Επισκέπτης Υγείας  1 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπει-

ρία  
junior 1.550 9 

9.Εργοθεραπευτής  1 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μετα-

πτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία median 
             

1.700  
15,5 

10. Φυσιοθεραπευτής  1 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μετα-

πτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία  median 
             

1.700  
15,5 

11. Νοσηλευτής   1 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕ) με 

εμπειρία  
junior 1.550 15,5 

15. Λοιπές Επιστημονικές 

Ειδικότητες (Πληροφορι-

κοί) 

 1 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπει-

ρία  junior 1.550 11 

19.  Διοικητικός  1 Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδικότητες  1.400 9 

 

4. Τόπος και μέσα παροχής υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες 

παρέχονται στις κοινωνικές δομές του Δήμου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γ΄ Ηλικίας, 

και εφόσον κρίνεται αναγκαίο παρέχονται κατ΄οίκον των ωφελούμενων όπως αυτά αναφέρονται 

στην ανάλυση υπηρεσιών ανά κοινωνικό τομέα στο άρθρο 2.2 Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου 

και στόχοι του έργου. 

Ο Ανάδοχος, με την συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής, θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 

προφύλαξης των μελών της Ο.Ε., ιδίως στο πλαίσιο της επιτόπου παροχής των υπηρεσιών του προς 

τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του COVID-19. 

O Ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη διάθεση των απαραίτητων εργαλείων και συστημάτων για τον 

προγραμματισμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της παροχής των επιτόπου υπηρεσιών 

στο πλαίσιο του Έργου, για τον μικροεξοπλισμό των υπηρεσιών του Φυσιοθεραπευτή, του 

Εργοθεραπευτή, του Νοσηλευτή και του Ψηφιακού Βοηθού όπως αυτά αναφέρονται στην ανάλυση 

υπηρεσιών ανά κοινωνικό τομέα στο άρθρο 2.2 “Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου και στόχοι του 

έργου” δηλαδή  ένα κινητό τηλέφωνο και ένα laptop τελευταίας τεχνολογίας για τις ανάγκες του 

φυσιοθεραπευτή και Εργοθεραπευτή και 5 κινητά τηλέφωνα και 10 tablets τελευταίας τεχνολογίας 

για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων  του Ψηφιακού Οδηγού. 
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5. Διάρκεια και παραδοτέα του έργου 

Το Έργο έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες. 

Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπονται Παραδοτέα με τη μορφή τριμηνιαίων Εκθέσεων προόδου Σε 

κάθε Έκθεση Προόδου γίνεται απολογιστική αναφορά των πεπραγμένων του τριμήνου αναφοράς, 

ενώ προτείνεται και προγραμματισμός εργασιών για το επόμενο τρίμηνο. Στο τελευταίο παραδοτέο 

προστίθεται η έκθεση ολοκλήρωσης και συνολικού απολογισμού του Έργου. 

Το πρώτο Παραδοτέο (Π-1) υποβάλλεται στο τέλος του 1ου μήνα της Σύμβασης και αφορά στην 

επικαιροποιημένη έκθεση οργάνωσης και σχεδιασμού του Έργου. Περιλαμβάνεται επίσης 

προγραμματισμός των επικοινωνιακών δράσεων και των μέσων / εργαλείων που θα αξιοποιηθούν 

σχετικά.  

Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν αναλυτικά τα στοιχεία των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από 

κάθε ειδικότητα/στέλεχος του έργου προς τους ωφελούμενους της πράξης: 

ΠΑΚΕΤΟ 1Ο 

ΧΡΟΝΟΣ:   ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ: Το πακέτο περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται:   

Μέσα στον πρώτο μήνα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης και το 

σχεδίου δημοσιότητας. 

Πρέπει να δημιουργηθούν τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για την προσέλκυση των  

δυνητικά ωφελούμενων: 

• Ενημερωτικό έντυπο,  

• Παραγωγή λογότυπου του Έργου με banner στην ιστοσελίδα του Δή-
μου και καταχώρηση  πληροφοριών για το Έργο 

• Παραγωγή ολιγόλεπτου ελκυστικού και προσαρμοσμένου στις ανά-
γκες της ομάδας στόχο βίντεο και προβολή αυτού στην ιστοσελίδα 
δήμου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

 ΠΑΚΕΤΟ 2Ο 

ΧΡΟΝΟΣ:   4ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρί-

μηνο (πρώτο τρίμηνο μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας) 

 

Το πακέτο περιλαμβάνει  

• Οργάνωση  της διαδικασίας συντονισμού και της διοικητικής υποστήριξης: 
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Οργάνωση του συστήματος καταγραφής των ωφελούμενων  και παρακολού-
θησης των δράσεων 

•  Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη των δράσεων της Κ.3 που ξεκινούν το 
2ο μήνα αυτού του τριμήνου. 

• Πραγματοποίηση Ημερίδας για τη δημοσιότητα και προσέλκυση 
ωφελούμενων  

• Πραγματοποίηση των δράσεων  της Κ.3 «Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των 
ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και 
των οικογενειών τους»  και συγκεκριμένα των (υπό)δράσεων   Κ.3.1.1 , Κ.3.1.2, 
Κ.3.1.3 ΚΑΙ Κ.3.1.4  που προβλέπονται  στη δράση Κ.3.1 «Επέκταση υπηρεσιών 
που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα» καθώς επίσης της δράσης Κ.3.2 
Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη 
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της 
συμμετοχής τους στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:   ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ 3Ο 

ΧΡΟΝΟΣ:   7ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμη-

νο (δεύτερο τρίμηνο μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας) 

• Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη των δράσεων της Κ.3  

• Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων  Κ.3.1.1 , Κ.3.1.2, Κ.3.1.3 ΚΑΙ Κ.3.1.4  που 
προβλέπονται στη δράση Κ.3.1 «Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε 
εξειδικευμένη φροντίδα»  

• Πραγματοποίηση των (υπο)δράσεων της δράσης Κ.3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ 
Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο 
σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. 

• Ενημέρωση της ιστοσελίδας 

• Ενημέρωση των  φακέλων των ωφελούμενων  

• Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:   ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ:  
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ΠΑΚΕΤΟ 4Ο 

ΧΡΟΝΟΣ:   10ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο 

(τρίτο τρίμηνο μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας) 

• Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη των δράσεων της Κ.3  

• Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων   Κ.3.1.1 , Κ.3.1.2, Κ.3.1.3 ΚΑΙ Κ.3.1.4  που 
προβλέπονται  στη δράση Κ.3.1 «Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε 
εξειδικευμένη φροντίδα»  

• Πραγματοποίηση  των (υπο)δράσεων της δράσης Κ.3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ 
Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο 
σύγχρονο ψηφιακό κόσμο 

• Ενημέρωση της ιστοσελίδας 

• Ενημέρωση των  φακέλων των ωφελούμενων  

• Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ  

 

 

ΠΑΚΕΤΟ 5Ο 

ΧΡΟΝΟΣ:   13ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο 

(τέταρτο τρίμηνο μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας) 

• Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη των δράσεων της Κ.3  

• Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων   Κ.3.1.1 , Κ.3.1.2, Κ.3.1.3 ΚΑΙ Κ.3.1.4  που 
προβλέπονται  στη δράση Κ.3.1 «Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε 
εξειδικευμένη φροντίδα»  

• Πραγματοποίηση  των (υπο)δράσεων της δράσης Κ.3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ 
Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο 
σύγχρονο ψηφιακό κόσμο 

• Ενημέρωση της ιστοσελίδας 

• Ενημέρωση των  φακέλων των ωφελούμενων  

• Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
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ΠΑΚΕΤΟ 6Ο 

ΧΡΟΝΟΣ:   16ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο 

(πέμπτο τρίμηνο μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας) 

• Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη των δράσεων της Κ.3  

• Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων   Κ.3.1.1 , Κ.3.1.2, Κ.3.1.3 ΚΑΙ Κ.3.1.4  που 
προβλέπονται  στη δράση Κ.3.1 «Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε 
εξειδικευμένη φροντίδα»  

• Πραγματοποίηση  των (υπο)δράσεων της δράσης Κ.3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ 
Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο 
σύγχρονο ψηφιακό κόσμο 

• Ενημέρωση της ιστοσελίδας 

• Ενημέρωση των  φακέλων των ωφελούμενων  

• Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

ΠΑΚΕΤΟ 7Ο 

ΧΡΟΝΟΣ:   18ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  τους μήνες 17 & 

18 του έργου: 

• Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη των δράσεων της Κ.3  

• Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων   Κ.3.1.1 , Κ.3.1.2, Κ.3.1.3 ΚΑΙ Κ.3.1.4  που 
προβλέπονται  στη δράση Κ.3.1 «Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε 
εξειδικευμένη φροντίδα»  

• Πραγματοποίηση  των (υπο)δράσεων της δράσης Κ.3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ 
Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο 
σύγχρονο ψηφιακό κόσμο 

• Ενημέρωση της ιστοσελίδας 

• Ενημέρωση των  φακέλων των ωφελούμενων  

• Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 



  

 
 

30 

ΠΑΚΕΤΟ 8Ο 

ΧΡΟΝΟΣ:   18ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει την Έκθεση Ολοκλήρωσης & συνολικού Απολογισμού Έργου. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

Πίνακας 12: Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα υποβολής και Ροές Πληρωμών  

Π
α

ρ
α

δ
ο

τέ
ο

 

Τίτλος Χρόνος Υποβολής 
Ποσό (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Π.1 Έκθεση Οργάνωσης και Σχεδια-

σμού του Έργου 

1 μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

8.666,00 

Π.2 1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών  4 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

24.169,00 

Π.3 2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 7 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

24.341,00 

Π.4 3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 10 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

24.045,00 

Π.5 4η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών  13 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

23.743,00 

Π.6 5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 16 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

22.835,00 

Π.7 6η Διμηνιαία Έκθεση Εργασιών 18 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

15.400,00 

Π.8 Έκθεση Ολοκλήρωσης & συνολι-

κού Απολογισμού Έργου 

18 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

6.800,50 

 

Πακέτα 
Παραδοτέων  

Τίτλος 
Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες   

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 

(περ/νται 
ΙΚΑ, 

φόροι  

Κόστος Στελέ-
χους (χωρίς 

ΦΠΑ)  

Συνολικό 
κόστος 

παραδοτέου 
χωρίς ΦΠΑ 

24%  

  

Επικαιροποιημένη 
Έκθεση Οργάνω-
σης και Σχεδια-
σμού του Έργου 

1 μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της σύμ-
βασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

Π.1.1 Έκθεση 
σχεδιασμού και 
μεθοδολογία 
των δράσεων με 
χρονοδιάγραμμα 

ΥΟΕ 1 1.900 1.900,00 

8666,00 

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00 

Σ1 0,27 1.550 418,50 

Σ2 0,5 1.700 850,00 

Σ3 0,5 1.700 850,00 

Σ4 0,5 1.550 775,00 
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Σ5 0,55 1.550 852,50 

Π.1.2 Σχέδιο 
επικοινωνιακών 
δράσεων, δημο-
σιότητας και 
προσέλκυσης  
ωφελούμενων  

Σ6 1 1.900 1.900,00 

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00 

Π.2 
1η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών  

4 μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της σύμ-
βασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

Π.2.1 Έκθεση 
σχεδιασμού και 
μεθοδολογία 
των δράσεων με 
χρονοδιάγραμμα 

ΥΟΕ 1 1.900 1.900,00 

24169,00 

ΔΙΟΙ 0,45 1.400 630,00 

Σ1 0,54 1.550 837,00 

Σ2 1 1.700 1.700,00 

Σ3 1,05 1.700 1.785,00 

Σ4 1,05 1.550 1.627,50 

Σ5 0,3 1.550 465,00 

Π.2.2 . Κατάστα-
ση και Ψηφιακός 
ατομικός φάκε-
λος ωφελούμε-
νων 

ΥΟΕ 1 1.900 1.900,00 

ΔΙΟΙ 0,42 1.400 588,00 

Σ1 0,57 1.550 883,50 

Σ2 1 1.700 1.700,00 

Σ3 1,05 1.700 1.785,00 

Σ4 1,05 1.550 1.627,50 

Σ5 1,05 1.550 1.627,50 

Π.2.3.  Ημερίδα 
(1η)  

ΥΟΕ 0,5 1.900 950,00 

ΔΙΟΙ 0,42 1.400 588,00 

Σ1 0,3 1.550 465,00 

Σ2 0,8 1.700 1.360,00 

Σ3 0,3 1.700 510,00 

Σ4 0,3 1.550 465,00 

Σ5 0,5 1.550 775,00 

Π.3 
2η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών  

7 μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της σύμ-
βασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

Π.3.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ 

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00 

24341,00 

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 1 1.700 1.700,00 

Σ3 1 1.700 1.700,00 

Σ4 1 1.550 1.550,00 

Σ5 0,55 1.550 852,50 

Π.3.2 Κατάσταση 
& ψηφιακός 
ατομικός φάκε-
λος ωφελούμε-
νων 

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00 

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 0,8 1.700 1.360,00 

Σ3 1 1.700 1.700,00 

Σ4 1 1.550 1.550,00 
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Σ5 0,55 1.550 852,50 

Π.3.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 
πορείας υλοποί-
ησης του έργου/ 

προτάσεις 

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00 

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 0,8 1.700 1.360,00 

Σ3 0,8 1.700 1.360,00 

Σ4 0,8 1.550 1.240,00 

Σ5 0,55 1.550 852,50 

Π.3.4 Δημοσιό-
τητα 

ΥΟΕ 0,5 1900 950,00 

Π.4 
3η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών  

10ος  
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της σύμ-
βασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

Π.4.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ (και σεμινά-
ριο1ο) 

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00 

24045,00 

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 1 1.700 1.700,00 

Σ3 1 1.700 1.700,00 

Σ4 0,8 1.550 1.240,00 

Σ5 0,55 1.550 852,50 

Π.4.2 Κατάσταση 
& ψηφιακός 
ατομικός φάκε-
λος ωφελούμε-
νων 

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00 

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 1 1.700 1.700,00 

Σ3 0,8 1.700 1.360,00 

Σ4 1 1.550 1.550,00 

Σ5 0,55 1.550 852,50 

Π.4.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 
πορείας υλοποί-
ησης του έργου/ 

προτάσεις 

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00 

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 0,8 1.700 1.360,00 

Σ3 0,8 1.700 1.360,00 

Σ4 0,8 1.550 1.240,00 

Σ5 0,55 1.550 852,50 

Π.4.4 Δημοσιό-
τητα 

ΥΟΕ 0,5 1900 950,00 

Π.5 
4η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών  

13ος  
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της σύμ-
βασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

Π.5.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ  

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00 

23743,00 

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 0,8 1.700 1.360,00 

Σ3 1 1.700 1.700,00 

Σ4 0,8 1.550 1.240,00 
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Σ5 0,55 1.550 852,50 

Π.5.2 Κατάσταση 
& ψηφιακός 
ατομικός φάκε-
λος ωφελούμε-
νων 

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00 

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 0,8 1.700 1.360,00 

Σ3 1 1.700 1.700,00 

Σ4 0,8 1.550 1.240,00 

Σ5 0,55 1.550 852,50 

Π.5.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 
πορείας υλοποί-
ησης του έργου/ 

προτάσεις 

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00 

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 0,8 1.700 1.360,00 

Σ3 0,8 1.700 1.360,00 

Σ4 1 1.550 1.550,00 

Σ5 0,55 1.550 852,50 

Π.5.4 Δημοσιό-
τητα 

ΥΟΕ 0,52 1900 988,00 

 Π.6 
5η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών  

16ος  
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της σύμ-
βασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

Π.6.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ (και σεμινά-
ριο2ο) 

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00 

22835,00 

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 0,8 1.700 1.360,00 

Σ3 0,8 1.700 1.360,00 

Σ4 0,8 1.550 1.240,00 

Σ5 0,55 1.550 852,50 

Π.6.2 Κατάσταση 
& ψηφιακός 
ατομικός φάκε-
λος ωφελούμε-
νων 

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00 

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 0,8 1.700 1.360,00 

Σ3 0,8 1.700 1.360,00 

Σ4 1 1.550 1.550,00 

Σ5 0,55 1.550 852,50 

Π.6.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 
πορείας υλοποί-
ησης του έργου/ 

προτάσεις 

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00 

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 0,8 1.700 1.360,00 

Σ3 0,8 1.700 1.360,00 

Σ4 0,8 1.550 1.240,00 

Σ5 0,55 1.550 852,50 
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Π.6.4 Δημοσιό-
τητα 

ΥΟΕ 0,4 1900 760,00 

Π.7 
6η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών  

18ος  
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της σύμ-
βασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

Π.7.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ  

ΥΟΕ 0,3 1.900 570,00 

15400,50 

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 0,5 1.700 850,00 

Σ3 0,5 1.700 850,00 

Σ4 0,5 1.550 775,00 

Σ5 0,5 1.550 775,00 

Π.7.2 Κατάσταση 
& ψηφιακός 
ατομικός φάκε-
λος ωφελούμε-
νων 

ΥΟΕ 0,3 1.900 570,00 

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 0,5 1.700 850,00 

Σ3 0,3 1.700 510,00 

Σ4 0,5 1.550 775,00 

Σ5 0,5 1.550 775,00 

Π.7.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 
πορείας υλοποί-
ησης του έργου/ 

προτάσεις 

ΥΟΕ 0,3 1.900 570,00 

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00 

Σ1 0,47 1.550 728,50 

Σ2 0,4 1.700 680,00 

Σ3 0,6 1.700 1.020,00 

Σ4 0,4 1.550 620,00 

Σ5 0,5 1.550 775,00 

Π.7.4 Δημοσιό-
τητα 

ΥΟΕ 0,3 1900 570,00 

Π.8 

Έκθεση Ολοκλή-
ρωσης & συνολι-
κού Απολογισμού 
Έργου 

18ος 
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της σύμ-
βασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

Π.8.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ  

ΥΟΕ 0,3 1.900 570,00 

6800,50 

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00 

Σ1 0,17 1.550 260,50 

Σ2 0,3 1.700 510,00 

Σ3 0,3 1.700 510,00 

Σ4 0,3 1.550 465,00 

Σ5 0,3 1.550 465,00 

Π.8.2 Έκθεση 
Ολοκλήρωσης 
και συνολικού 
Απολογισμού 

του Έργου 

ΥΟΕ 0,3 1.900 570,00 

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00 

Σ1 0,1 1.550 155,00 

Σ2 0,3 1.700 510,00 

Σ3 0,3 1.700 510,00 

Σ4 0,3 1.550 465,00 

Σ5 0,2 1.550 310,00 
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Π.8.4 Δημοσιό-
τητα 

ΥΟΕ 0,2 1900 380,00 

ΣΥΝΟΛΟ 91,12   150.000,00 150.000 

ΦΠΑ 24%     36000 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     186.000 

 

 

 

 

6. 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 μην δημοσιοποιεί, αναπαραγάγει 

διακινεί κλπ. προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με το Έργο και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με 

τις οδηγίες που του δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε/Ε 

2016/679 (GDPR) για τα Προσωπικά Δεδομένα. Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται 

με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών ή ισοδύναμο και νεότερο αυτού: ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO/IEC 27001:2013.  
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7. Παράρτημα Ι: Συνολική / Αναλυτική παρουσίαση των Υπηρεσιών και της Κοστολόγησης του Έργου 

 

ΚΤ          Κοινωνικός 

Τομέας  
Ομάδα Έργου 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία 

Μέλους Ομάδας Έργου 

Σύ
νο

λο
 α

π
α

σ
χο

-

λο
ύ

μ
εν

ω
ν 

α
τό

-

μ
ω

ν 
 

Μηνιαία Αποζη-

μίωση με 14/12 

(με ΙΚΑ, φόρους 

κ.λπ ) 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

συνολικά  

Κόστος μισθολογικό 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΚΤ_0 19.  Διοικητικός  
Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδι-

κότητες 
1 1.400,00 € 9,00 12.600,00 € 

0.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥ-

ΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ -0  1 1.400,00 € 9,00 12.600,00 € 

ΚΤ_1. 
1.Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 

(15 έτη εμπειρία) 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης με μεταπτυχιακό και 10ετή ε-

μπειρία ή με 15ετή εμπειρία (senior) 

1 1.900,00 € 2,00 23.595,00 € 

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ -1 1 1.900,00 € 12,418 23.595,00 € 

 ΚΤ-2  

1.Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 

(15 έτη εμπειρία) 
    2,2 

6.080,00 € 

2. Στέλεχος Δημοσιότητας    1 

2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ   ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ -2 0 1.900,00 3,2 6.080,00 € 
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ΚΤ          Κοινωνικός 

Τομέας  
Ομάδα Έργου 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία 

Μέλους Ομάδας Έργου 

Σύ
νο

λο
 α

π
α

σ
χο

-

λο
ύ

μ
εν

ω
ν 

α
τό

-

μ
ω

ν 
 

Μηνιαία Αποζη-

μίωση με 14/12 

(με ΙΚΑ, φόρους 

κ.λπ ) 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

συνολικά  

Κόστος μισθολογικό 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΚΤ_3.1.1 10. Φυσιοθεραπευτής 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης με μεταπτυχιακό και 5ετή ε-

μπειρία ή με 10ετή εμπειρία 

(median) 

1 1.700,00 € 15,50 26.350,00 € 

ΚΤ_3.1.2 9.Εργοθεραπευτής 

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης με μεταπτυχιακό και 5ετή 

εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία 

(median) 

1 1.700,00 € 15,50 26.350,00 € 

ΚΤ_3.1.3 11. Νοσηλευτής ΤΕ 
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης με εμπειρία (junior) 
1 1.550,00 € 15,50 24.025,00 € 

ΚΤ_3.1.4 7. Επισκέπτης Υγείας  
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης με εμπειρία (junior) 
1 1.550,00 € 9,00 13.950,00 € 

ΚΤ_3.2.  
15. Λοιπές Επιστημονικές 

Ειδικότητες (Πληροφορικοί ) 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης με εμπειρία (junior) 
1 1.550,00 € 11,00 17.050,00 € 

3. ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΡΟ-

ΝΤΙΔΑ  
 ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ -3 5 8.050,00 € 66,50 107.725,00 € 
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ΚΤ          Κοινωνικός 

Τομέας  
Ομάδα Έργου 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία 

Μέλους Ομάδας Έργου 

Σύ
νο

λο
 α

π
α

σ
χο

-

λο
ύ

μ
εν

ω
ν 

α
τό

-

μ
ω

ν 
 

Μηνιαία Αποζη-

μίωση με 14/12 

(με ΙΚΑ, φόρους 

κ.λπ ) 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

συνολικά  

Κόστος μισθολογικό 

(χωρίς ΦΠΑ) 

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΤ 0,1,2,3 7  77,50 150.000,00 € 
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Παράρτημα ΙΙ Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου «Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία»  
στο πλαίσιο συμμετοχής Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας 

Προβλεπόμενη Διάρκεια Έργου 18 μήνες  
ΕΤΟΣ 2021 2022 2023 

ΜΗΝΑΣ     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ 

Προκήρυξη διαγωνισμού  
  

                                        

Υποβολή προσφορών  
  

                                        

Αξιολόγηση προσφορών  
  

                                        

Κατακύρωση Έργου- Υπογραφή 
σύμβασης 

  

                                        

ΚΤ.0 και ΚΤ1 Προετοιμασία 
 

                    

ΚΤ0/ ΚΤ1 Διοικητικός & Επιστημο-
νικός Συντονισμός  

 

                    

ΚΤ2 
 

                    

ΚΤ3.1.1 Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευ-
τή  

 

                    

ΚΤ3.1.2 Υπηρεσίες Εργοθεραπευτή 
 

                    

ΚΤ.3.1.3 Υπηρεσίες Νοσηλευτή  
                    

ΚΤ.3.1.4 Υπηρεσίες προληπτικής 
ιατρικής και αγωγή υγείας 

 

                    

Κ.Τ3.2.1 Υπηρεσίες «Ψηφιακού 
Συνοδού/Βοηθού» 

 

                    

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΜΥΡΝΗ 

Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΙΑΠΕΡΑ 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής 

 



 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Αριστομένους 8, 12351 

Πληροφορίες: Αθανασια Σιαπέρα 

Μαρία Γκοτσοπούλου,  

Τηλέφωνο: 2132019306 

e-mail: asiapera@agiavarvara.gr 

 

 

 

 

 

Μελέτη για την προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας

τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Έργο:

Ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων»

στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Πρόσκληση 26/26

Δράση 9.4.ΑΣΔΑ.1 «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την 

Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας 

(Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")»

Κωδ. Πράξης/

Κ.Α. 60

 

Μελέτη για την προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας

αναδόχου για το Έργο: «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής 

παιδιών, εφήβων, νέων» με κωδικό MIS (ΟΠΣ):5063498  

στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

 

 

 

Αγία Βαρβάρα, 

1 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 

ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 

Πρόσκληση 26/26-2-2020 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3838) 

Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την 

Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα 

ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")» 

Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ):5063498  

Προϋπολογισμός Έργου: 

467.741,93 € προ ΦΠΑ 

580.000 € με ΦΠΑ 24% 

60-7341.009, 15-6117.008  

Αρ. Μελέτης Κ2/2021        

            

CPV: 79415200-8 

79416100-4 

85300000-2 

92331210-5 

            85121291-9 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

«Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής 

στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 

Αγία Βαρβάρα, Ιούλιος 2021 



 

 

Περιεχόμενα 

Περιεχόμενα ................................

1. Περιβάλλον του Έργου ................................

1.1 Φορέας Υλοποίησης – 

1.2 Στοιχεία Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης των Ωφελούμενων από τις Κοινωνικές Δομές και 

Υπηρεσίες του Δήμου ................................

1.3 Φορέας Χρηματοδότησης

1.4 Φορέας Λειτουργίας του Έργου

1.5 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου

2. Αντικείμενο του Έργου (Τεχνική Έκθεση)

2.1 Μεθοδολογία και Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου

2.2 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου και Στόχοι του Έργου

2.3 Κωδικοποίηση των Ωφελούμενων του Έργου

3. Ομάδα Έργου: Οργάνωση και διάρθρωση σε Υποομάδες

4. Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών

5. Διάρκεια και παραδοτέα του έργου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

6. Παράρτημα Ι: Συνολική / Αναλυτική παρουσίαση των Υπηρεσιών και της Κοστολόγησης του 

Έργου ................................................................
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................................................................................................

 Αναθέτουσα Αρχή ................................................................

Στοιχεία Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης των Ωφελούμενων από τις Κοινωνικές Δομές και 

................................................................................................

Φορέας Χρηματοδότησης ................................................................................................
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Αντικείμενο του Έργου (Τεχνική Έκθεση) ................................................................

2.1 Μεθοδολογία και Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου ................................................................

2.2 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου και Στόχοι του Έργου ................................

Κωδικοποίηση των Ωφελούμενων του Έργου ................................................................

Ομάδα Έργου: Οργάνωση και διάρθρωση σε Υποομάδες ................................

Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών ................................................................

Διάρκεια και παραδοτέα του έργου .............................................................................................
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.............................................................. 6 

.......................................... 6 

....................................................... 7 

...................................... 8 

.......................................................... 8 

............................................ 19 

........................................................... 20 

.......................................................... 25 

............................. 26 

................................................... 37 

Παράρτημα Ι: Συνολική / Αναλυτική παρουσίαση των Υπηρεσιών και της Κοστολόγησης του 

..................................................... 38 

............................. 44 



 

Πίνακας 1:Μητρώο δεσμεύσεων  

Πίνακας 2: Κοινωνικοί Τομείς και 

Κοινωνικό Τομέα με βάση την Πρόσκληση

Πίνακας 3:  Συνολικός/Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός της Δράσης

Πίνακας 4: Κοινωνικοί Τομείς και ωφελούμενοι στο πλαίσιο του Έργου

Πίνακας 6:  Επιλεγμένοι Κοινωνικοί Τομείς και υπηρεσίες που θα παρασχεθούν  στους 

ωφελούμενους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

 Πίνακας 7: Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου

 Πίνακας 8: Αντικειμενική Κοστολόγηση 

και σύνδεση με «μοναδιαίο Κόστος 
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Πίνακας 10: Αναλυτική παρουσίαση Ομάδας Έργου, Εκπαιδευτικού Επιπέδου καθενός 

εκτιμώμενο πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και συνολικά ανά Κατηγορία
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Παράρτημα ΙΙ Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Μητρώο δεσμεύσεων  CPV ................................................................................................

: Κοινωνικοί Τομείς και  εν δυνάμει υπηρεσίες που δύνανται να ενεργοποιηθούν στον 
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Συνολικός/Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός της Δράσης ................................

Κοινωνικοί Τομείς και ωφελούμενοι στο πλαίσιο του Έργου 

Κοινωνικοί Τομείς και υπηρεσίες που θα παρασχεθούν  στους 
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Αντικειμενική Κοστολόγηση - Εκπαιδευτικό Επίπεδο, εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

ση με «μοναδιαίο Κόστος – Κόστος Ανθρωπομήνα» ................................

Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση εκτιμώμενου απαιτούμενου ανθρωποχρόνου και 

................................................................................................

: Αναλυτική παρουσίαση Ομάδας Έργου, Εκπαιδευτικού Επιπέδου καθενός 

εκτιμώμενο πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και συνολικά ανά Κατηγορία

: Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα υποβολής, Κόστος και Ροές Πληρωμών

Παράρτημα Ι Συνολική/ Αναλυτική παρουσίαση των Υπηρεσιών  και της Κοστολόγησης

Παράρτημα ΙΙ Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου 

3 

 

.................................................  

εν δυνάμει υπηρεσίες που δύνανται να ενεργοποιηθούν στον 

.........................................................................  

...............................................................  

Κοινωνικοί Τομείς και υπηρεσίες που θα παρασχεθούν  στους 

...............................................................  

Εκπαιδευτικό Επίπεδο, εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

..........................................................................  

Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση εκτιμώμενου απαιτούμενου ανθρωποχρόνου και 

................................................................  

: Αναλυτική παρουσίαση Ομάδας Έργου, Εκπαιδευτικού Επιπέδου καθενός εξ αυτών, και 

εκτιμώμενο πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και συνολικά ανά Κατηγορία ..................................  

: Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα υποβολής, Κόστος και Ροές Πληρωμών  

και της Κοστολόγησης 



1. Περιβάλλον του Έργου  

 

1.1 Φορέας Υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή 

 

Φορέας Υλοποίησης και Αναθέτουσα Αρχή είναι ο 

Πολιτικής η οποία είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή του Δήμου 

με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.

αποτελείται από τρία τμήματα: 

1. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

2. Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3. Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

Στο πλαίσιο των αναγκών του Έργου 

Αθλητισμού. Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής στο τεχνικό και διαχειριστικό σκέλος της, υποστηρίζει η Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξη

 

1.2 Στοιχεία Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης των Ωφελούμενων από τις Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου

 

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, έχει πληθυσμό 26.550 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η περιοχή 

αντιμετωπίζει πολύπλευρα και αλληλένδετα κοινωνικά προβλήματα τα οποία εντάθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης των 

τελευταίων χρόνων. Η φτώχεια και η ανεργία β

επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Υψηλά είναι και τα ποσοστά της σχολικής διαρροής, και του 

αναλφαβητισμού. Η κρίση έπληξε κυρίως τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που βίωναν ανέκαθε

και περιθωριοποίηση, όπως οι Τσιγγάνοι, οι παλιννοστούντες, οι μετανάστες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι 

μονογονεϊκές οικογένειες, οι ηλικιωμένοι. Μεγάλος αριθμός των νοικοκυριών της Αγίας Βαρβάρας, ζει σε συνθήκες 

ανεργίας, φτώχειας και αποστέρησης βασικών κοινωνικών αγαθών. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανήκει στους δύο δήμους με 

το χαμηλότερο μέσο δηλωθέν εισόδημα από τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας. Οι ανάγκες σε κοινωνικό εξοπλισμό 

αυξάνονται συνεχώς. Ιδιαίτερα οι υπηρεσίες προς τα παι

εκσυγχρονισμό των λειτουργιών/υποδομών και του εξοπλισμού και προσαρμογή στις απαιτήσεις για ποιοτική λειτουργία. 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από 10.000 κατοίκους.

απολογιστικά στοιχεία κατά τη σύνταξη της μελέτης οι κοινωνικές δομές παρέχουν υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους 

ως ακολούθως:  

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

 Κέντρο Κοινότητας, Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά

ωφελούμενους σε 15.688 επισκέψεις

λειτουργίας του από τον Δεκέμβριο 2017 έως τον Ιούνιο 2020. Από το σύνολο των εξυπηρετούμενων, οι 1.662 

(40,5%) ωφελούμενοι είναι άνδρες και 2.442 (59,5%) γυναίκες, 1610 (40%) είναι Ρομά, εκ των οποίων 41% άνδρες και 

59% γυναίκες και 3,5% είναι μετανάστες. Το 14% των ωφελούμενων της δομής είναι ηλικίας έως 25 ετών, 25% 

ηλικίας 26-40 ετών, 40% ηλικίας 41

αιτήματα 35% αφορούν σε επιδόματα ΟΠΕΚΑ, 

αιτήματα κυρίως υποστήριξης της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, 8% 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (30% αφορούν παιδιά), σύνταξη 50 κοινωνικών εκθέσεων για ΔΕΚΟ, 20 παραπομπές 

στο πλαίσιο διασύνδεσης με άλλες υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες, αναπτύχθηκε 

συνεργασία με ΕΣΑΜΕΑ για την προώθησ

Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου με την υποδοχή 50 εγγραφών. Σημειώνεται ότι από 20

αφορούν και σε θέματα προώθησης της απασχόλησης. 

 Παιδική Προστασία, 20 νέες οικογέν

Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα παροχής 

μόνο εξάμηνο 10 άτομα 

 Λειτουργία ΚΕΠ Υγείας: Το ΚΕΠ Υγείας από το 2017 έως σήμερα έχει 

Αναθέτουσα Αρχή  

Φορέας Υλοποίησης και Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας και συγκεκριμένα 

είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή του Δήμου 

με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 

ροστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας  

Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας 

 εμπλέκονται επίσης τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής στο τεχνικό και διαχειριστικό σκέλος της, υποστηρίζει η Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και ΤΠΕ. 

Στοιχεία Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης των Ωφελούμενων από τις Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, έχει πληθυσμό 26.550 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η περιοχή 

αντιμετωπίζει πολύπλευρα και αλληλένδετα κοινωνικά προβλήματα τα οποία εντάθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης των 

τελευταίων χρόνων. Η φτώχεια και η ανεργία βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συνδέονται άμεσα με το χαμηλό 

επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Υψηλά είναι και τα ποσοστά της σχολικής διαρροής, και του 

αναλφαβητισμού. Η κρίση έπληξε κυρίως τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που βίωναν ανέκαθε

και περιθωριοποίηση, όπως οι Τσιγγάνοι, οι παλιννοστούντες, οι μετανάστες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι 

μονογονεϊκές οικογένειες, οι ηλικιωμένοι. Μεγάλος αριθμός των νοικοκυριών της Αγίας Βαρβάρας, ζει σε συνθήκες 

ας και αποστέρησης βασικών κοινωνικών αγαθών. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανήκει στους δύο δήμους με 

το χαμηλότερο μέσο δηλωθέν εισόδημα από τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας. Οι ανάγκες σε κοινωνικό εξοπλισμό 

αυξάνονται συνεχώς. Ιδιαίτερα οι υπηρεσίες προς τα παιδιά και τους νέους παρουσιάζουν ζήτηση και απαιτούν 

εκσυγχρονισμό των λειτουργιών/υποδομών και του εξοπλισμού και προσαρμογή στις απαιτήσεις για ποιοτική λειτουργία. 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από 10.000 κατοίκους.

απολογιστικά στοιχεία κατά τη σύνταξη της μελέτης οι κοινωνικές δομές παρέχουν υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους 

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας  

Κέντρο Κοινότητας, Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά: παρείχε υπηρεσίες σε 4.104 κατοίκους 

15.688 επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στους περίπου 30 μήνες από την έναρξη της 

λειτουργίας του από τον Δεκέμβριο 2017 έως τον Ιούνιο 2020. Από το σύνολο των εξυπηρετούμενων, οι 1.662 

(40,5%) ωφελούμενοι είναι άνδρες και 2.442 (59,5%) γυναίκες, 1610 (40%) είναι Ρομά, εκ των οποίων 41% άνδρες και 

59% γυναίκες και 3,5% είναι μετανάστες. Το 14% των ωφελούμενων της δομής είναι ηλικίας έως 25 ετών, 25% 

40 ετών, 40% ηλικίας 41-60 ετών, και 20% των ωφελούμενων είναι άνω των 60 ετών. 

αιτήματα 35% αφορούν σε επιδόματα ΟΠΕΚΑ, 20% (675) προγραμματισμό ιατρικού ραντεβού, 

αιτήματα κυρίως υποστήριξης της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, 8% (240) σε αιτήματα 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (30% αφορούν παιδιά), σύνταξη 50 κοινωνικών εκθέσεων για ΔΕΚΟ, 20 παραπομπές 

στο πλαίσιο διασύνδεσης με άλλες υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες, αναπτύχθηκε 

συνεργασία με ΕΣΑΜΕΑ για την προώθηση του προγράμματος Διεκδικούμε Μαζί. Υποστηρίχθηκε η λειτουργία του 

Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου με την υποδοχή 50 εγγραφών. Σημειώνεται ότι από 20

αφορούν και σε θέματα προώθησης της απασχόλησης.  

, 20 νέες οικογένειες και παρακολούθηση παλαιών μετά από εισαγγελική παραγγελία, 

Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα παροχής κοινωφελούς εργασίας αντί έκτισης ποινής εξυπηρετώντας για το τελευταίο 

: Το ΚΕΠ Υγείας από το 2017 έως σήμερα έχει οργανώσει παρεμβάσεις που αφορούν σε 
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και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Κοινωνικής 

είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή του Δήμου 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 

επίσης τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής στο τεχνικό και διαχειριστικό σκέλος της, υποστηρίζει η Διεύθυνση 

ς και ΤΠΕ.  

Στοιχεία Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης των Ωφελούμενων από τις Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου 

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, έχει πληθυσμό 26.550 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η περιοχή 

αντιμετωπίζει πολύπλευρα και αλληλένδετα κοινωνικά προβλήματα τα οποία εντάθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης των 

ρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συνδέονται άμεσα με το χαμηλό 

επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Υψηλά είναι και τα ποσοστά της σχολικής διαρροής, και του 

αναλφαβητισμού. Η κρίση έπληξε κυρίως τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που βίωναν ανέκαθεν κοινωνικό αποκλεισμό 

και περιθωριοποίηση, όπως οι Τσιγγάνοι, οι παλιννοστούντες, οι μετανάστες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι 

μονογονεϊκές οικογένειες, οι ηλικιωμένοι. Μεγάλος αριθμός των νοικοκυριών της Αγίας Βαρβάρας, ζει σε συνθήκες 

ας και αποστέρησης βασικών κοινωνικών αγαθών. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανήκει στους δύο δήμους με 

το χαμηλότερο μέσο δηλωθέν εισόδημα από τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας. Οι ανάγκες σε κοινωνικό εξοπλισμό 

διά και τους νέους παρουσιάζουν ζήτηση και απαιτούν 

εκσυγχρονισμό των λειτουργιών/υποδομών και του εξοπλισμού και προσαρμογή στις απαιτήσεις για ποιοτική λειτουργία.  

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από 10.000 κατοίκους. Σύμφωνα με τα 

απολογιστικά στοιχεία κατά τη σύνταξη της μελέτης οι κοινωνικές δομές παρέχουν υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους 

κατοίκους –  μοναδιαίους 

που πραγματοποιήθηκαν στους περίπου 30 μήνες από την έναρξη της 

λειτουργίας του από τον Δεκέμβριο 2017 έως τον Ιούνιο 2020. Από το σύνολο των εξυπηρετούμενων, οι 1.662 

(40,5%) ωφελούμενοι είναι άνδρες και 2.442 (59,5%) γυναίκες, 1610 (40%) είναι Ρομά, εκ των οποίων 41% άνδρες και 

59% γυναίκες και 3,5% είναι μετανάστες. Το 14% των ωφελούμενων της δομής είναι ηλικίας έως 25 ετών, 25% 

20% των ωφελούμενων είναι άνω των 60 ετών. Ως προς τα 

20% (675) προγραμματισμό ιατρικού ραντεβού, 10% (350) σε άλλα 

σε αιτήματα συμβουλευτικής και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (30% αφορούν παιδιά), σύνταξη 50 κοινωνικών εκθέσεων για ΔΕΚΟ, 20 παραπομπές 

στο πλαίσιο διασύνδεσης με άλλες υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες, αναπτύχθηκε 

η του προγράμματος Διεκδικούμε Μαζί. Υποστηρίχθηκε η λειτουργία του 

Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου με την υποδοχή 50 εγγραφών. Σημειώνεται ότι από 20-37% των αιτημάτων 

ειες και παρακολούθηση παλαιών μετά από εισαγγελική παραγγελία, 

ποινής εξυπηρετώντας για το τελευταίο 

οργανώσει παρεμβάσεις που αφορούν σε 



περισσότερα από 7.000 άτομα. Κατά το τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικές εβδομάδες

και την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων) υποστήριξη προληπτικών εξετάσεων (φθορίωση, έλεγχος ακοής, 

pap/Dna test, αγωγή υγείας στα σχολεία οργανώθηκαν ημερίδες/ενημερωτικές ομιλίες για εμβολιασμό, τον 

κορωνοϊό).  

Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 Υπηρεσίες Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων:

Ηλικιωμένων είναι 1300,  ενώ ενεργά μέλη είναι περισσότερα από 700 άτομα. Μόνο το τελευταίο εξάμηνο, 

λειτούργησαν υπηρεσίες ΚΑΠΗ σε τρεις χώρους παρέχοντας υπηρεσίες σε περισσότερα από 700 ενεργά, από τα 

1300 εγγεγραμμένα μέλη (υποδοχή, ενημέρωση, διασύνδεση, συμβουλευτική, καταγραφή αιτημάτων, κ.α.). 

Λειτούργησαν τα εντευκτήρια για 

την υγεία δράσεις (προληπτικός έλεγχος, συνταγογράφηση φαρμάκων, προγραμματισμός ιατρικών ραντεβού, 

ομιλίες) για περισσότερα από 200

για την Άνοια υποστηρίχθηκαν 3 ομάδες Νοητικής Ενδυνάμωσης

δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, γυμναστικής/σωματικής άσκησης συμμετείχαν εβδομαδιαία περισσότερα από 

100 άτομα, λειτούργησε μια βιωματική/θεατρική ομάδα με 11 συμμετοχές

κύκλοι μαθημάτων δια βίου μάθησης για τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το διαδίκτυο με 

Οργανώθηκαν 4 ημερήσιες εκδρομές, 3 περίπατοι, 2 συμμετοχές σε θέατρο, διάφορές εκδηλώσεις (παράσταση 

καραγκιόζη, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, γλέντι Τσικνοπέμπτης, χριστουγεννιάτικο δρώμενο σε μοναχικούς 

ηλικιωμένους) με περισσότερες από 1200 συμμετοχές. Στο πλαίσιο οργάνωσης διαγενεακών δράσεων συμμετείχαν 

σε δράσεις 30 παιδιά και 50 μέλη των ΚΑΠΗ. 

από 80 περιπτώσεις ηλικιωμένων άνω των 60 ετών ή/και ΑΜΕΑ. 

 Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης : (α) Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:

ωφελούμενους σε τακτική βάση μέσα από της τρεις δ

τακτικά 120 οικογένειες παρέχει υποστήριξη, δικτύωση για χορηγίες, διαχείριση της αποθήκης ειδών. Σημειώνεται 

ότι οι χορηγίες ήταν περιορισμένες, δυσανάλογες των αναγκών, οι διανομές περιορισμένες. Το 

κάποιες χορηγίες τις εορτές και προμήθειες στο πλαίσιο του έργου. Τα αιτήματα πολλαπλασιάστηκαν την περίοδο 

της υγειονομικής κρίσης, στην οποία έγιναν δύο διανομές ειδών πρώτης ανάγκης υποστηρίζοντας περισσότερες από 

250 οικογένειες. (γ) Παροχή Συσσιτίου: 

περίπου 20.000 μερίδες ετησίως. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων υποστήριξε τη διανομή 800 εορταστικών 

γευμάτων της Περιφέρειας ενώ Μάιο υποστήριξε τη διανομή 24.000 μερίδων

για 1 μήνα) (δ) Κοινωνικό Φαρμακείο

νέους, κατ’ έτος εξυπηρετεί την εισαγωγή και εξαγωγή 2.500 

υγειονομικό υλικό ως χορηγίες από ιδιώτες και άλλους φορείς για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων 

Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων 

ωφελούμενων της Σύμπραξης του Δυτικού Τομέα. Η παροχή αφορά

μέλη (περίπου το 10% του πληθυσμού της πόλης

Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

Το Τμήμα που έχει ως αρμοδιότητα και την εξυπηρέτησ

εξυπηρέτησε μόνο την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2019 

του συνόλου των αιτούντων της πόλης, 

Στην Αγία Βαρβάρα λειτουργούν 4 Παιδικοί Δημοτικοί Σταθμοί και 21 σχολικές μονάδες με τον ακόλουθο αριθμό παιδιών:

Δομές προσχολικής αγωγής και παιδείας

Παιδικοί Δημοτικοί Σταθμοί 

9 Νηπιαγωγεία 

7 Δημοτικά Σχολεία 

3 Γυμνάσια 

2 Γενικά Λύκεια 

Στον αριθμό των παιδιών πρέπει να προστεθούν τα παιδιά που δεν φιλοξενούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, 

τα παιδιά που έχουν διακόψει την εκπαίδευση (κυρίως Ρομά) και τα παιδιά που φοιτούν σε άλλε

δήμους, σε νυχτερινά γυμνάσια, λύκεια και ΕΠΑΛ. 

περισσότερα από 7.000 άτομα. Κατά το τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικές εβδομάδες

και την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων) υποστήριξη προληπτικών εξετάσεων (φθορίωση, έλεγχος ακοής, 

γωγή υγείας στα σχολεία οργανώθηκαν ημερίδες/ενημερωτικές ομιλίες για εμβολιασμό, τον 

Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Υπηρεσίες Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων: Τα εγγεγραμμένα μέλη στα τρία Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας 

ενώ ενεργά μέλη είναι περισσότερα από 700 άτομα. Μόνο το τελευταίο εξάμηνο, 

σε τρεις χώρους παρέχοντας υπηρεσίες σε περισσότερα από 700 ενεργά, από τα 

1300 εγγεγραμμένα μέλη (υποδοχή, ενημέρωση, διασύνδεση, συμβουλευτική, καταγραφή αιτημάτων, κ.α.). 

Λειτούργησαν τα εντευκτήρια για 30-50 άτομα ημερησίως, λειτούργησαν ιατρεία και υποστηρίχθηκαν σχετικές με 

την υγεία δράσεις (προληπτικός έλεγχος, συνταγογράφηση φαρμάκων, προγραμματισμός ιατρικών ραντεβού, 

200-250 άτομα εβδομαδιαία. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού 

3 ομάδες Νοητικής Ενδυνάμωσης με περισσότερους από 50 ωφελούμενους. Σε 

δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, γυμναστικής/σωματικής άσκησης συμμετείχαν εβδομαδιαία περισσότερα από 

βιωματική/θεατρική ομάδα με 11 συμμετοχές, ενώ οργανώθηκαν για πρώτη φορά 2 

κύκλοι μαθημάτων δια βίου μάθησης για τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το διαδίκτυο με 

Οργανώθηκαν 4 ημερήσιες εκδρομές, 3 περίπατοι, 2 συμμετοχές σε θέατρο, διάφορές εκδηλώσεις (παράσταση 

ωτοχρονιάτικης πίτας, γλέντι Τσικνοπέμπτης, χριστουγεννιάτικο δρώμενο σε μοναχικούς 

ηλικιωμένους) με περισσότερες από 1200 συμμετοχές. Στο πλαίσιο οργάνωσης διαγενεακών δράσεων συμμετείχαν 

σε δράσεις 30 παιδιά και 50 μέλη των ΚΑΠΗ. Υπηρεσίες Βοήθειας στο Σπίτι: Συνολικά εξυπηρετούνται περισσότερες 

από 80 περιπτώσεις ηλικιωμένων άνω των 60 ετών ή/και ΑΜΕΑ.  

Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης : (α) Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: εξυπηρετεί συνολικά 512 μοναδιαίους 

ωφελούμενους σε τακτική βάση μέσα από της τρεις δομές λειτουργίας (β) Κοινωνικό Παντοπωλείο:

τακτικά 120 οικογένειες παρέχει υποστήριξη, δικτύωση για χορηγίες, διαχείριση της αποθήκης ειδών. Σημειώνεται 

ότι οι χορηγίες ήταν περιορισμένες, δυσανάλογες των αναγκών, οι διανομές περιορισμένες. Το 

κάποιες χορηγίες τις εορτές και προμήθειες στο πλαίσιο του έργου. Τα αιτήματα πολλαπλασιάστηκαν την περίοδο 

της υγειονομικής κρίσης, στην οποία έγιναν δύο διανομές ειδών πρώτης ανάγκης υποστηρίζοντας περισσότερες από 

αροχή Συσσιτίου: εξυπηρετεί τακτικά 65 ωφελούμενους παρασκευάζοντας και διανέμοντας 

ετησίως. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων υποστήριξε τη διανομή 800 εορταστικών 

γευμάτων της Περιφέρειας ενώ Μάιο υποστήριξε τη διανομή 24.000 μερίδων της Περιφέρειας (800 μερίδες/ημέρα 

Κοινωνικό Φαρμακείο υποστήριξε τους ήδη εγγεγραμμένους ωφελούμενους ενώ υποδέχθηκε και 60 

νέους, κατ’ έτος εξυπηρετεί την εισαγωγή και εξαγωγή 2.500 – 3.500 τεμάχια σε φάρμακα, παραφάρμακα και 

υλικό ως χορηγίες από ιδιώτες και άλλους φορείς για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων 

Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων - ΤΕΒΑ Οι ωφελούμενοι του προγράμματος αποτελούν το 5% του συνόλου των 

ωφελούμενων της Σύμπραξης του Δυτικού Τομέα. Η παροχή αφορά σε 1250 οικογένειες με περισσότερα από 2500 

10% του πληθυσμού της πόλης) που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας 

Το Τμήμα που έχει ως αρμοδιότητα και την εξυπηρέτηση του επιδόματος ΚΕΑ/ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

εξυπηρέτησε μόνο την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2019 - Μάιο 2020, 3.745 αιτήσεις επιδόματος ΚΕΑ (το 75% περίπου 

του συνόλου των αιτούντων της πόλης, περίπου 5000 στο σύνολό τους).  

λειτουργούν 4 Παιδικοί Δημοτικοί Σταθμοί και 21 σχολικές μονάδες με τον ακόλουθο αριθμό παιδιών:

Δομές προσχολικής αγωγής και παιδείας παιδιά 

220 βρέφη και νήπια 

343 μαθητές 

1.212 μαθητές 

662 μαθητές 

369 μαθητές 

Στον αριθμό των παιδιών πρέπει να προστεθούν τα παιδιά που δεν φιλοξενούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, 

τα παιδιά που έχουν διακόψει την εκπαίδευση (κυρίως Ρομά) και τα παιδιά που φοιτούν σε άλλε

δήμους, σε νυχτερινά γυμνάσια, λύκεια και ΕΠΑΛ.  
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περισσότερα από 7.000 άτομα. Κατά το τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικές εβδομάδες (καρδιά 

και την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων) υποστήριξη προληπτικών εξετάσεων (φθορίωση, έλεγχος ακοής, 

γωγή υγείας στα σχολεία οργανώθηκαν ημερίδες/ενημερωτικές ομιλίες για εμβολιασμό, τον 

Τα εγγεγραμμένα μέλη στα τρία Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας 

ενώ ενεργά μέλη είναι περισσότερα από 700 άτομα. Μόνο το τελευταίο εξάμηνο, 

σε τρεις χώρους παρέχοντας υπηρεσίες σε περισσότερα από 700 ενεργά, από τα 

1300 εγγεγραμμένα μέλη (υποδοχή, ενημέρωση, διασύνδεση, συμβουλευτική, καταγραφή αιτημάτων, κ.α.). 

ποστηρίχθηκαν σχετικές με 

την υγεία δράσεις (προληπτικός έλεγχος, συνταγογράφηση φαρμάκων, προγραμματισμός ιατρικών ραντεβού, 

. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού 

με περισσότερους από 50 ωφελούμενους. Σε 

δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, γυμναστικής/σωματικής άσκησης συμμετείχαν εβδομαδιαία περισσότερα από 

ργανώθηκαν για πρώτη φορά 2 

κύκλοι μαθημάτων δια βίου μάθησης για τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το διαδίκτυο με 30 συμμετοχές. 

Οργανώθηκαν 4 ημερήσιες εκδρομές, 3 περίπατοι, 2 συμμετοχές σε θέατρο, διάφορές εκδηλώσεις (παράσταση 

ωτοχρονιάτικης πίτας, γλέντι Τσικνοπέμπτης, χριστουγεννιάτικο δρώμενο σε μοναχικούς 

ηλικιωμένους) με περισσότερες από 1200 συμμετοχές. Στο πλαίσιο οργάνωσης διαγενεακών δράσεων συμμετείχαν 

Συνολικά εξυπηρετούνται περισσότερες 

εξυπηρετεί συνολικά 512 μοναδιαίους 

Κοινωνικό Παντοπωλείο: εξυπηρετεί 

τακτικά 120 οικογένειες παρέχει υποστήριξη, δικτύωση για χορηγίες, διαχείριση της αποθήκης ειδών. Σημειώνεται 

ότι οι χορηγίες ήταν περιορισμένες, δυσανάλογες των αναγκών, οι διανομές περιορισμένες. Το έλλειμμα κάλυψαν 

κάποιες χορηγίες τις εορτές και προμήθειες στο πλαίσιο του έργου. Τα αιτήματα πολλαπλασιάστηκαν την περίοδο 

της υγειονομικής κρίσης, στην οποία έγιναν δύο διανομές ειδών πρώτης ανάγκης υποστηρίζοντας περισσότερες από 

εξυπηρετεί τακτικά 65 ωφελούμενους παρασκευάζοντας και διανέμοντας 

ετησίως. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων υποστήριξε τη διανομή 800 εορταστικών 

της Περιφέρειας (800 μερίδες/ημέρα 

υποστήριξε τους ήδη εγγεγραμμένους ωφελούμενους ενώ υποδέχθηκε και 60 

3.500 τεμάχια σε φάρμακα, παραφάρμακα και 

υλικό ως χορηγίες από ιδιώτες και άλλους φορείς για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων (ε) Ταμείο 

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος αποτελούν το 5% του συνόλου των 

σε 1250 οικογένειες με περισσότερα από 2500 

) που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 

ΚΕΑ/ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

αιτήσεις επιδόματος ΚΕΑ (το 75% περίπου 

λειτουργούν 4 Παιδικοί Δημοτικοί Σταθμοί και 21 σχολικές μονάδες με τον ακόλουθο αριθμό παιδιών: 

Στον αριθμό των παιδιών πρέπει να προστεθούν τα παιδιά που δεν φιλοξενούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, 

τα παιδιά που έχουν διακόψει την εκπαίδευση (κυρίως Ρομά) και τα παιδιά που φοιτούν σε άλλες μονάδες, σε άλλους 



Εκτιμάται ότι ο αριθμός των παιδιών συνολικά ξεπερνά τα 

Η πράξη αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της Φτώχειας στην Παροχή Υπηρεσιών Πρόληψης και Ανοιχτής Ειδικής 

Φροντίδας και Στήριξης της Κοινωνικής ένταξης 

Προβλέπεται η δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και τις οικογένειές τους, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που έχουν διαγνωσθεί από την καθημερινή διεπαφή

τοπική κοινωνία: Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων

υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους και νέους για την πρόληψη και αντιμετώπιση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών και 

δυσκολιών που αποτελούν εμπόδιο στην κοινωνική συμμετοχή και την εργασιακή ένταξη

συμβουλευτικής/ επαγγελματικού προσανατολισμού

Επίσης προβλέπεται η δημιουργία πλέγματος 

κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την ομαδική συμμετοχή παιδιών, εφήβων και νέων σε δραστηριότητες 

προσανατολισμένες στην παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/δράσεων

πλαίσιο συνδημιουργίας, συνεργασίας και διάδρασης. 

Από την πράξη αναμένεται να ωφεληθούν 

1.3 Φορέας Χρηματοδότησης 

 Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής, 

χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες της 

Περιφέρειας Αττικής μπορούν να αναζητηθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης του Φορέα στη διεύθυνση 

http://www.patt.gov.gr/site/. 

Πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και την ειδικότερη στόχευση του Ε.Π. «Αττική 2014 

αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μέσω του δικτυακού χώρου της αρμόδιας Ε.Υ.Δ. στη διεύθυνση 

http://www.pepattikis.gr/.  

Η παρούσα δράση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ 

το υποέργο 1 της Πράξης : «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, 

εφήβων, νέων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησι

με αρ. πρωτ. 4983/6.11.2020 με ΑΔΑ: 6Μ1ΩΟΠΕΓ

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

έργου 2020ΕΠ08510156.  

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι 550.000

Αγίας Βαρβάρας. 

1.4 Φορέας Λειτουργίας του Έργου

Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι ο Δήμος Αγίας 

1.5 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου 

Στο πλαίσιο του Έργου, θα επιδιωχθούν μέσω του Δήμου Αγίας Βαρβάρας συνεργασίας και συνέργειες με κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς φορείς του Δήμου αλλά και 

καθώς και αξιοποίηση της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με τις δράσεις/πακέτα εργασίας του 

έργου.  

Εκτιμάται ότι ο αριθμός των παιδιών συνολικά ξεπερνά τα 3000 παιδιά.  

στην πρόληψη και αντιμετώπιση της Φτώχειας στην Παροχή Υπηρεσιών Πρόληψης και Ανοιχτής Ειδικής 

και Στήριξης της Κοινωνικής ένταξης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.  

ημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και τις οικογένειές τους, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που έχουν διαγνωσθεί από την καθημερινή διεπαφή των υπηρεσιών των Δήμων με την 

υχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και νέων, 

υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους και νέους για την πρόληψη και αντιμετώπιση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών και 

ών που αποτελούν εμπόδιο στην κοινωνική συμμετοχή και την εργασιακή ένταξη, ε

συμβουλευτικής/ επαγγελματικού προσανατολισμού κ.λπ. 

ημιουργία πλέγματος δράσεων συμμετοχικής δημιουργίας και προστασίας από φαινόμεν

κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την ομαδική συμμετοχή παιδιών, εφήβων και νέων σε δραστηριότητες 

προσανατολισμένες στην παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/δράσεων έτσι ώστε να διαμορφώνεται ένα δυναμικό 

πλαίσιο συνδημιουργίας, συνεργασίας και διάδρασης.  

ό την πράξη αναμένεται να ωφεληθούν 1.000 μοναδιαίοι ωφελούμενοι.  

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται 

χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020». 

Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες της 

Περιφέρειας Αττικής μπορούν να αναζητηθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης του Φορέα στη διεύθυνση 

Πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και την ειδικότερη στόχευση του Ε.Π. «Αττική 2014 

αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μέσω του δικτυακού χώρου της αρμόδιας Ε.Υ.Δ. στη διεύθυνση 

α χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας. Υ

«Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, 

η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης 

6Μ1ΩΟΠΕΓ-ΦΒΔ και έχει λάβει κωδικό  MIS 5063498 και χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, ΣΑΕ 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι 550.000€. Η μη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 30.000,00 € 

Φορέας Λειτουργίας του Έργου 

Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας / Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 

Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου  

Στο πλαίσιο του Έργου, θα επιδιωχθούν μέσω του Δήμου Αγίας Βαρβάρας συνεργασίας και συνέργειες με κοινωνικούς και 

αλλά και σχετικούς φορείς της γενικής κυβέρνησης (ΟΑΕΔ Δ/νσεις Εκπαίδευσης κ.α)

καθώς και αξιοποίηση της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με τις δράσεις/πακέτα εργασίας του 
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στην πρόληψη και αντιμετώπιση της Φτώχειας στην Παροχή Υπηρεσιών Πρόληψης και Ανοιχτής Ειδικής 

ημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και τις οικογένειές τους, 

των υπηρεσιών των Δήμων με την 

, παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους και νέους για την πρόληψη και αντιμετώπιση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών και 

, εξειδικευμένες υπηρεσίες 

συμμετοχικής δημιουργίας και προστασίας από φαινόμενα 

κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την ομαδική συμμετοχή παιδιών, εφήβων και νέων σε δραστηριότητες 

ιαμορφώνεται ένα δυναμικό 

χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται 

Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες της 

Περιφέρειας Αττικής μπορούν να αναζητηθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης του Φορέα στη διεύθυνση 

Πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και την ειδικότερη στόχευση του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» μπορεί να 

αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μέσω του δικτυακού χώρου της αρμόδιας Ε.Υ.Δ. στη διεύθυνση 

Δυτικής Αθήνας. Υλοποιείται με 

«Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, 

2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης 

και χρηματοδοτείται από την 

ΠΔΕ, ΣΑΕ ΕΠ0851, κωδικός 

€ και θα βαρύνει το Δήμο 

 

Στο πλαίσιο του Έργου, θα επιδιωχθούν μέσω του Δήμου Αγίας Βαρβάρας συνεργασίας και συνέργειες με κοινωνικούς και 

σχετικούς φορείς της γενικής κυβέρνησης (ΟΑΕΔ Δ/νσεις Εκπαίδευσης κ.α), 

καθώς και αξιοποίηση της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με τις δράσεις/πακέτα εργασίας του 



2. Αντικείμενο του Έργου (Τεχνική Έκθεση)

Το αντικείμενο του έργου αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης, κοινωνικής 

φροντίδας και  ανοιχτής ειδικής φροντίδας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου 

Αγίας Βαρβάρας στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με την ε

ακόλουθους τομείς» (ΚΤ): 

 ΚΤ-2: Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και

εφήβων και παιδιών,  

 ΚΤ-4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ)

 Και οριζόντιες υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού των Δράσεων, Διοικητικού Συντονισμού καθώς και 

Υπηρεσιών Δημοσιότητας οι οποίες επιμερίζονται στις εξής κατηγορίες αντίστοιχα ΚΤ

Περισσότερες  λεπτομέρειες αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2.2

 

Αντικείμενο του Έργου (Τεχνική Έκθεση) 

αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης, κοινωνικής 

ανοιχτής ειδικής φροντίδας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου 

Αγίας Βαρβάρας στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με την εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων στους 

2: Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και  Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, 

4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) 

ρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού των Δράσεων, Διοικητικού Συντονισμού καθώς και 

Υπηρεσιών Δημοσιότητας οι οποίες επιμερίζονται στις εξής κατηγορίες αντίστοιχα ΚΤ-0, ΚΤ1 και ΚΤ3. 

Περισσότερες  λεπτομέρειες αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2.2 
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αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης, κοινωνικής 

ανοιχτής ειδικής φροντίδας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου 

φαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων στους 

Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, 

ρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού των Δράσεων, Διοικητικού Συντονισμού καθώς και 

0, ΚΤ1 και ΚΤ3.  



2.1 Μεθοδολογία και Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου

Το Έργο υλοποιείται μεθοδολογικά με κωδικοποίηση (

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

Αθήνας. 

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

Στήριξης, της Κοινωνικής Φροντίδας και της 

Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.

Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της περί

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

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

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8

Μητρώο Δεσμεύσεων – CPV:  

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών περί ευρωπαϊκού κοινού

(CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος Έργου ταξινομούνται με τους ακόλουθους κωδικούς 

Πίνακας 1. Μητρώο Δεσμεύσεων CPV 

Α.Α. 

1.  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού

2.  Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες Σχέσεις

3.  Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες

4.  Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

5. Παιδιατρικές υπηρεσίες

 

 

2.2 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου και Στόχοι του Έργου

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 Αγίας

της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με την εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων στους ακόλουθους τομείς» (ΚΤ):

ΚΤ-0: Υπηρεσίες παροχή οριζόντιων υπηρεσιών «Επιστημονικού Συντονισμού των Δράσεων»

ΚΤ-1: Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης

ΚΤ-2: Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων 

και παιδιών,  

ΚΤ-3: Υπηρεσίες Δημοσιότητας , 

ΚΤ-4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ).

 

Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και τις 

οικογένειές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες, τις ανάγκες όπως αυτές καθημερινά 

απευθύνονται στο δήμο και τη σημαντικότητα 

της κοινωνικής συνοχής. Διαρθρώνεται σε

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 

Ομάδας Εργασίας (Θ.Ο.Ε.) των Κοινωνικών Δράσεων όλων των Δήμων-Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής 

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 Αγίας Βαρβάρας 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 

Ε 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.

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

) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος Έργου ταξινομούνται με τους ακόλουθους κωδικούς 

 

Είδος 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 79415200

Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες Σχέσεις 79416100

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες 85300000

Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 92331210

Παιδιατρικές υπηρεσίες 85121291

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου και Στόχοι του Έργου 

 

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 Αγίας

της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με την εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων στους ακόλουθους τομείς» (ΚΤ):

0: Υπηρεσίες παροχή οριζόντιων υπηρεσιών «Επιστημονικού Συντονισμού των Δράσεων» 

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

2: Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων 

4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ). 

άση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και τις 

οικογένειές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες, τις ανάγκες όπως αυτές καθημερινά 

απευθύνονται στο δήμο και τη σημαντικότητα των παρεμβάσεων στην ομάδα στόχο παιδί-έφηβος

της κοινωνικής συνοχής. Διαρθρώνεται σε δύο πακέτα εργασίας:  
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) των υπηρεσιών της Πρόσκλησης, των επιστημονικών και των 

λοιπών ειδικοτήτων της Ομάδας Έργου και ενιαία κοστολόγηση, που απορρέει από τις σχετικές συναντήσεις της 

Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής 

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

Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας και την αποτελεσματική προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας. 

πτωσης (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 

2016), όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και εφαρμόζεται.  

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

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

2016), όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και εφαρμόζεται. 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 

) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος Έργου ταξινομούνται με τους ακόλουθους κωδικούς CPV:  

CPV 

79415200-8 

79416100-4 

85300000-2 

92331210-5 

85121291-9  

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 Αγίας Βαρβάρας στο πλαίσιο 

της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με την εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων στους ακόλουθους τομείς» (ΚΤ): 

της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων 

2: Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων 

άση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και τις 

οικογένειές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες, τις ανάγκες όπως αυτές καθημερινά 

έφηβος-νέος για την προώθηση 



Πρώτο: «Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων, νέων»

αποκατάσταση ατομικών δυσκολιών που δυνητικά αποτελούν τροχοπέδη στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη. Οι 

δράσεις περιλαμβάνουν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους και νέους για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών και δυσκολιών που απ

την εργασιακή ένταξη. Προβλέπεται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής/ επαγγελματικού 

προσανατολισμού, ψυχολογική, λογοπεδική υποστήριξη, εργοθεραπεία, κα. 

Δεύτερο: «ΣυμΜΕτοχή» δίνει έμφαση στην ομ

προσανατολισμένες στην παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/δράσεων, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό πλαίσιο

συμμετοχικής δημιουργίας και προστασίας από φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Οι δράσεις π

παροχή της δυνατότητας παιδιών, εφήβων και νέων να συμμετέχουν χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς σε ομαδικές 

δραστηριότητες με προσανατολισμό την παραγωγή

των προϊόντων αναδεικνύεται η χρήση των ΤΠΕ.

Επισημαίνεται, ότι για την ολιστικότητα

των προτεινόμενων δράσεων κοινωνικού περιεχομένου, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει 

και να προσφέρει κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου θα μπορεί να διαχειρίζεται, να 

παρακολουθεί και να οργανώνει τις προτεινόμενες δράσεις τόσο όταν αυτές υλοποιούνται στο πεδίο (για 

να μπορεί να καταγράφει δεδομένα και πληροφορίες, και να αξιοποιεί ψηφιοποιημένα εργαλεία) όσο και 

σε περιπτώσεις που οι δράσεις υλοποιούνται εξ‘ αποστάσεως μέσω 

επιστημόνων. 

H διάρθρωση της δράσης ακολουθεί τις ακόλουθες ομάδες σύμφωνα με τους παρακάτω «Κοινωνικούς Τομείς» (ΚΤ):

ΚΤ-2: Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, ε

παιδιών, και  

ΚΤ-4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ)

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 

Πίνακας ).  

Οι υπηρεσίες που επιλέγονται στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, με βάση τις ανάγκες και την στόχευση της κοινωνικής 

πολιτικής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, καθώς και το διαθέσιμο προϋπολογισμό, φα

ακολουθεί ( 

Πίνακας ). 

Προστίθεται επίσης  ο Κ.Τ. 0,  στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών «Επιστημονικού 

Συντονισμού των Δράσεων». Ειδικότερα, προβλέπεται διοικητική υποστήριξη καθώς 

υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία: 

 Επιστημονικός Συντονισμός του  Έργου, 

 Επιστημονική έρευνα και μεθοδολογική προσέγγιση του Έργου,

 διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, ενημερωτικές δράσεις στην Κοινότητα

 Λοιπές οριζόντιες υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων και ειδικών επιστημόνων πεδίου, για όλες τις Δράσεις ΚΤ

ΚΤ-4, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών πρακτικών, στο 

πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων 

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται με αξιοποίηση των υφιστάμενων κοινωνικών δομών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

δεν αφορούν στη δημιουργία νέων δομών.

Οι παραπάνω δράσεις θα συντονίζονται και θα εποπτεύονται από την Ομάδα Έργου πο

του έργου, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας. Η 

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 και προγράμματα που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, είτε 

μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε με ιδίους πόρους του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

«Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων, νέων» δίνει έμφαση στην πρόληψη και 

ν δυσκολιών που δυνητικά αποτελούν τροχοπέδη στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη. Οι 

δράσεις περιλαμβάνουν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους και νέους για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών και δυσκολιών που αποτελούν εμπόδιο στην κοινωνική συμμετοχή και 

την εργασιακή ένταξη. Προβλέπεται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής/ επαγγελματικού 

προσανατολισμού, ψυχολογική, λογοπεδική υποστήριξη, εργοθεραπεία, κα.  

δίνει έμφαση στην ομαδική συμμετοχή παιδιών, εφήβων και νέων σε δραστηριότητες 

προσανατολισμένες στην παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/δράσεων, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό πλαίσιο

συμμετοχικής δημιουργίας και προστασίας από φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Οι δράσεις π

παροχή της δυνατότητας παιδιών, εφήβων και νέων να συμμετέχουν χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς σε ομαδικές 

δραστηριότητες με προσανατολισμό την παραγωγή-παρουσίαση πολιτιστικών προϊόντων και δράσεων. Στην ανάπτυξη 

εται η χρήση των ΤΠΕ. 

Επισημαίνεται, ότι για την ολιστικότητα του έργου και την μεγιστοποίηση της ωφέλειας από το σύνολο 

των προτεινόμενων δράσεων κοινωνικού περιεχομένου, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει 

και να προσφέρει κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου θα μπορεί να διαχειρίζεται, να 

λουθεί και να οργανώνει τις προτεινόμενες δράσεις τόσο όταν αυτές υλοποιούνται στο πεδίο (για 

να μπορεί να καταγράφει δεδομένα και πληροφορίες, και να αξιοποιεί ψηφιοποιημένα εργαλεία) όσο και 

σε περιπτώσεις που οι δράσεις υλοποιούνται εξ‘ αποστάσεως μέσω εμπειρογνωμόνων και κοινωνικών 

διάρθρωση της δράσης ακολουθεί τις ακόλουθες ομάδες σύμφωνα με τους παρακάτω «Κοινωνικούς Τομείς» (ΚΤ):

2: Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, ε

4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) 

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 ( 

 

Οι υπηρεσίες που επιλέγονται στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, με βάση τις ανάγκες και την στόχευση της κοινωνικής 

πολιτικής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, καθώς και το διαθέσιμο προϋπολογισμό, φαίνονται στη στήλη 3 του Πίνακα που 

 

Προστίθεται επίσης  ο Κ.Τ. 0,  στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών «Επιστημονικού 

Συντονισμού των Δράσεων». Ειδικότερα, προβλέπεται διοικητική υποστήριξη καθώς και οριζόντιες επιστημονικές 

Έργου,  

Επιστημονική έρευνα και μεθοδολογική προσέγγιση του Έργου,  

διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, ενημερωτικές δράσεις στην Κοινότητα

Λοιπές οριζόντιες υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων και ειδικών επιστημόνων πεδίου, για όλες τις Δράσεις ΚΤ

4, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών πρακτικών, στο 

πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΕΝΤΑΣΣΩ"). 

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται με αξιοποίηση των υφιστάμενων κοινωνικών δομών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

δεν αφορούν στη δημιουργία νέων δομών.  

Οι παραπάνω δράσεις θα συντονίζονται και θα εποπτεύονται από την Ομάδα Έργου που έχει συγκροτηθεί για τις ανάγκες 

του έργου, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγίας Βαρβάρας

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

δείς 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 και προγράμματα που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, είτε 

υς πόρους του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. 
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δίνει έμφαση στην πρόληψη και 

ν δυσκολιών που δυνητικά αποτελούν τροχοπέδη στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη. Οι 

δράσεις περιλαμβάνουν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους και νέους για την πρόληψη και 

οτελούν εμπόδιο στην κοινωνική συμμετοχή και 

την εργασιακή ένταξη. Προβλέπεται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής/ επαγγελματικού 

αδική συμμετοχή παιδιών, εφήβων και νέων σε δραστηριότητες 

προσανατολισμένες στην παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/δράσεων, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό πλαίσιο-πλέγμα 

συμμετοχικής δημιουργίας και προστασίας από φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την 

παροχή της δυνατότητας παιδιών, εφήβων και νέων να συμμετέχουν χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς σε ομαδικές 

παρουσίαση πολιτιστικών προϊόντων και δράσεων. Στην ανάπτυξη 

του έργου και την μεγιστοποίηση της ωφέλειας από το σύνολο 

των προτεινόμενων δράσεων κοινωνικού περιεχομένου, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει 

και να προσφέρει κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου θα μπορεί να διαχειρίζεται, να 

λουθεί και να οργανώνει τις προτεινόμενες δράσεις τόσο όταν αυτές υλοποιούνται στο πεδίο (για 

να μπορεί να καταγράφει δεδομένα και πληροφορίες, και να αξιοποιεί ψηφιοποιημένα εργαλεία) όσο και 

εμπειρογνωμόνων και κοινωνικών 

διάρθρωση της δράσης ακολουθεί τις ακόλουθες ομάδες σύμφωνα με τους παρακάτω «Κοινωνικούς Τομείς» (ΚΤ): 

2: Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων και 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση 26 της Δράσης 9.4.ΑΣΔΑ.1 του ΕΦΔ ΑΣΔΑ, στους παραπάνω Κοινωνικούς Τομείς {Κ.Τ.) 

 

Οι υπηρεσίες που επιλέγονται στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, με βάση τις ανάγκες και την στόχευση της κοινωνικής 

ίνονται στη στήλη 3 του Πίνακα που 

Προστίθεται επίσης  ο Κ.Τ. 0,  στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών «Επιστημονικού 

και οριζόντιες επιστημονικές 

διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, ενημερωτικές δράσεις στην Κοινότητα,  

Λοιπές οριζόντιες υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων και ειδικών επιστημόνων πεδίου, για όλες τις Δράσεις ΚΤ-1 έως και 

4, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών πρακτικών, στο 

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται με αξιοποίηση των υφιστάμενων κοινωνικών δομών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και 

υ έχει συγκροτηθεί για τις ανάγκες 

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγίας Βαρβάρας θα 

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

δείς 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 και προγράμματα που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, είτε 



Πίνακας 2: Κοινωνικοί Τομείς και εν δυνάμει υπηρεσίες που δύναται να ενεργοποιηθούν ανά Κοινωνικό Τομέα με βάση 

Κοινωνικός 

Τομέας 

(κωδ) 

ΚΤ _0 

Υπηρεσίες 

Διοικητικού 

Συντονισμού 

ΚΤ_1 

Υπηρεσίες 

Επιστημονικού 

Συντονισμού 

(οριζόντιες 

υπηρεσίες 

KT_2 

Υπηρεσίες 

Στήριξης της 

Οικογένειας, 

Κοινωνικής 

Φροντίδας και 

Ανοιχτής Ειδικής 

Φροντίδας 

ενηλίκων, 

εφήβων και 

παιδιών. 

ΚΤ_3 

Υπηρεσίες 

Δημοσιότητας 

 

Τομείς και εν δυνάμει υπηρεσίες που δύναται να ενεργοποιηθούν ανά Κοινωνικό Τομέα με βάση 

την Πρόσκληση 26 

Υπηρεσίες Πρόσκλησης 26* 

 

0.1 

Οριζόντια διοικητική υποστήριξη για τον 

προγραμματισμό και την πραγματοποίηση των 

οργανωτικών διαδικασιών. 

0.2 Μέσα και εργαλεία 

1.1 Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου. 

 

1.2. Δικτύωση, Επιστημονικός συντονισμός ΚΤ2.1 / ΚΤ 2.2 

ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργειών  

1.3. Εμπειρογνώμονας για 

συμμετοχικότητα/διαβούλευση, αξιολόγηση  

2.1 Ψυχοπαιδαγωγική, Συμβουλευτική Στήριξη παιδιών, 

εφήβων και νέων. Παροχή εξειδικευμένων 

Υπηρεσιών.  

2.1.1 Υπηρεσίες για την υποστήριξη της σχολικής κοινότητα 

(παιδί, σχολείο, οικογένεια) - «Κοινωνική Υπηρεσία 

στο σχολείο».  

2.1.2 Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και 

συμβουλευτικής εφήβων και νέων.   

2.1.3 Υπηρεσίες στο πλαίσιο προγράμματος ( πιλοτική 

εφαρμογή) υποστήριξης Νέων Φροντιστών  

2.1.4 Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (εργοθεραπεία, 

λογοθεραπεία) 

2.1.5 Υπηρεσίες στο πλαίσιο παρέμβασης για 

γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους με παιδιά και 

νέους (ομαδικές συναντήσεις). 

2.1.6 Υπηρεσίες κατ΄οίκον φροντίδα και παροχής 

συμβουλευτικής σε θέματα σχετικά με την  προαγωγή 

της υγείας σε οικογένειες και ανήλικα παιδιά.  

2.2 Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης για παιδιά, 

εφήβους, νέους- ΣυΜΕτέχω» 

2.2.1 

Προετοιμασία Συμβούλων Νέων/Εμψυχωτών 

Ομάδων. Workshops 

2.2.2 Συγκρότηση, Προετοιμασία και Υποστήριξη Ομάδων 

2.2.3 Παραγωγή, δημιουργία, παρουσίαση  

3.1 Εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής 

των σχεδιαζόμενων δράσεων. Διάχυση του 

περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των δράσεων, 

Ενημερωτικές δράσεις για την Κοινότητα 

3.2 Υπηρεσίες συντήρησης ιστοσελίδας, υποστήριξης 

τηλεδιασκέψεων και χρήσης ΤΠΕ 

3.3 Άλλες ενέργειες: Ημερίδες, Συνέδριο 
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Τομείς και εν δυνάμει υπηρεσίες που δύναται να ενεργοποιηθούν ανά Κοινωνικό Τομέα με βάση 

Ενεργοποίησ

η στο 

πλαίσιο του 

Έργου 

Χ 

Χ 

Δικτύωση, Επιστημονικός συντονισμός ΚΤ2.1 / ΚΤ 2.2 Χ 

Χ 

Ψυχοπαιδαγωγική, Συμβουλευτική Στήριξη παιδιών, Χ 

Υπηρεσίες για την υποστήριξη της σχολικής κοινότητα 

«Κοινωνική Υπηρεσία 

Χ 

και Χ 

Υπηρεσίες στο πλαίσιο προγράμματος ( πιλοτική Χ 

Χ 

γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους με παιδιά και 

Χ 

συμβουλευτικής σε θέματα σχετικά με την  προαγωγή 

Χ 

Χ 

 

Συγκρότηση, Προετοιμασία και Υποστήριξη Ομάδων   

 

Εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής 

ράσεων, 

Χ 

Υπηρεσίες συντήρησης ιστοσελίδας, υποστήριξης  

 



ΚΤ_4 

Υπηρεσίες 

Πρώιμης 

Παιδικής 

Παρέμβασης 

(ΠΠΠ) 

 

Οι παρεχόμενες  υπηρεσίες  και ο τρόπος παροχής, τα παραδοτέα και το κόστος τους ανά κοινωνικό τομέα, 

παρουσιάζονται παρακάτω καθώς και στους  αναλυτικούς σχετικούς πίνακες που ακολουθούν: 

 

ΚΤ.0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΚΤ.0.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Η διοικητική υποστήριξη απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του έργου και αφορά στον προγραμματισμό και 

την πραγματοποίηση των οργανωτικών διαδικασιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στις δράσεις, τήρηση φακέλων με τα απαραίτητα αρχε

πράξης, παρακολούθηση του  χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  και λοιπέ διοικητικές πράξεις.

ΣΤΕΛΕΧΗ/ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Απασχολούνται δύο διοικητικά στελέχη

ως υπεύθυνος διοικητικής υποστήριξης

διασφαλίζοντας την συνεχή και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους (9 Α/Μ). Ο πρώτος

σε οργανωτικές συναντήσεις με τους υπεύθυνους των δράσεων ανά πρό

αποτελεί  μαζί με τον επιστημονικά υπεύθυνο

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται για όλο το χρονικό διάστημα των 20 μηνών διάρκειας της 

πράξης  πρωί και κυρίως απόγευμα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των δράσεων/υποπρογραμμάτων.

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

χώρο αναφοράς και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων, 

διοικητικών λειτουργιών του έργου. Ο χώρος 

ισόγειος, τουλάχιστον 70 τ.μ., (χωρίς να υπολογίζονται οι βοηθητικοί χώροι) και  προσβάσιμος για τα ΑμεΑ.

βασικό εξοπλισμό γραφείου (τουλάχιστον 2 γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες, τραπέζι ομαδικών συναντήσεων) και 

τηλεφωνική σύνδεση. Θα διαθέσει τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό Τ.Π.Ε. και τον απαιτούμενο  εξοπλισμό για τις 

διοικητικές λειτουργίες του έργου (ηλε

λειτουργικές δαπάνες έχει ο ανάδοχος. 

ΚΤ.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΚΤ.1.1  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΚΟΠΟΣ: Η επίτευξη ενός αποτελεσματικού πλ

Δεικτών Αποτελέσματος και Εκροών) όσο και σε ποιοτικούς όρους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αναλυτικός προσδιορισμός 

συστήματα, επικοινωνίες κ.λπ.). Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης του Έργου κατά την εφαρμογή του σε συνεργασία με 

την Αναθέτουσα Αρχή. Έλεγχος τήρησης του χρονοδιαγράμματος

φυσικό αντικείμενο και την επίτευξη των στόχων

ΣΤΕΛΕΧΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Ο επιστημονικά υπεύθυνος  

κοινωνικών έργων επιπέδου senior και απασχολείται (

δράσεων, σε οργανωτικές συναντήσεις με τους συντονιστές των δράσεων ανά πρόγραμμα παρέμβασης και σε μηνιαία 

βάση καθώς και σε συναντήσεις με τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.

παραδοτέων του έργου. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Παρέχονται υπηρεσίες  σε όλη τη διάρκεια του Έργου

ΚΤ.1.2  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΤ2.1 / ΚΤ 2.2, ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΣΚΟΠΟΣ: Ο συντονισμός και η δικτύωση των επιμέρους προγραμμάτων της ΚΤ2

 Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης ( α και β)

ο τρόπος παροχής, τα παραδοτέα και το κόστος τους ανά κοινωνικό τομέα, 

παρουσιάζονται παρακάτω καθώς και στους  αναλυτικούς σχετικούς πίνακες που ακολουθούν:  

ΚΤ.0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΚΤ.0.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Η διοικητική υποστήριξη απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του έργου και αφορά στον προγραμματισμό και 

την πραγματοποίηση των οργανωτικών διαδικασιών 

Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στις δράσεις, τήρηση φακέλων με τα απαραίτητα αρχε

πράξης, παρακολούθηση του  χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  και λοιπέ διοικητικές πράξεις. 

Απασχολούνται δύο διοικητικά στελέχη: Ένας πτυχιούχος ΠΕ/ΤΕ με εμπειρία 

υπεύθυνος διοικητικής υποστήριξης και ένας, τουλάχιστον ΔΕ με εμπειρία  junior, το οποίο εργάζεται υποστηρικτικά, 

διασφαλίζοντας την συνεχή και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους (9 Α/Μ). Ο πρώτος

οργανωτικές συναντήσεις με τους υπεύθυνους των δράσεων ανά πρόγραμμα παρέμβασης και σε μηνιαία βάση, και 

επιστημονικά υπεύθυνος πρόσωπα αναφοράς της Ομάδας Έργου  

Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται για όλο το χρονικό διάστημα των 20 μηνών διάρκειας της 

πόγευμα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των δράσεων/υποπρογραμμάτων.

ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ο Ανάδοχος παρέχει, εντός του 2
ου

 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, 

χώρο αναφοράς και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων, των συναντήσεων της Ομάδας Έργου κ

διοικητικών λειτουργιών του έργου. Ο χώρος θα  βρίσκεται εντός της πόλης, κατά προτίμηση κεντρικό σημείο, 

ισόγειος, τουλάχιστον 70 τ.μ., (χωρίς να υπολογίζονται οι βοηθητικοί χώροι) και  προσβάσιμος για τα ΑμεΑ.

βασικό εξοπλισμό γραφείου (τουλάχιστον 2 γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες, τραπέζι ομαδικών συναντήσεων) και 

τηλεφωνική σύνδεση. Θα διαθέσει τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό Τ.Π.Ε. και τον απαιτούμενο  εξοπλισμό για τις 

διοικητικές λειτουργίες του έργου (ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή) Την πλήρη ευθύνη λειτουργίας του χώρου και τις 

  

ΚΤ.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 

Η επίτευξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου επιστημονικής υποστήριξης του έργου τόσο σε ποσοτικούς (επίτευξη 

Δεικτών Αποτελέσματος και Εκροών) όσο και σε ποιοτικούς όρους 

Αναλυτικός προσδιορισμός προγραμματισμός των εργασιών και καταγραφή της εξέλιξής τους (στελέχωση, 

Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης του Έργου κατά την εφαρμογή του σε συνεργασία με 

λεγχος τήρησης του χρονοδιαγράμματος. Παροχή ενημέρωσης εξέλιξης τ

φυσικό αντικείμενο και την επίτευξη των στόχων. Στήριξη και συντονισμός της Ομάδας Έργου. 

Ο επιστημονικά υπεύθυνος  είναι στέλεχος ΠΕ με εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση 

και απασχολείται (20 Α/Μ). Συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις για την οργάνωση των 

δράσεων, σε οργανωτικές συναντήσεις με τους συντονιστές των δράσεων ανά πρόγραμμα παρέμβασης και σε μηνιαία 

βάση καθώς και σε συναντήσεις με τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. Επίσης, επιμελείται όλων των 

Παρέχονται υπηρεσίες  σε όλη τη διάρκεια του Έργου 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΤ2.1 / ΚΤ 2.2, ΔΙΚΤΥΩΣΗ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

μός και η δικτύωση των επιμέρους προγραμμάτων της ΚΤ2 
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( α και β) Χ 

ο τρόπος παροχής, τα παραδοτέα και το κόστος τους ανά κοινωνικό τομέα, 

Η διοικητική υποστήριξη απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του έργου και αφορά στον προγραμματισμό και 

Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στις δράσεις, τήρηση φακέλων με τα απαραίτητα αρχεία της 

: Ένας πτυχιούχος ΠΕ/ΤΕ με εμπειρία median, (20 Α/Μ), 

, το οποίο εργάζεται υποστηρικτικά, 

διασφαλίζοντας την συνεχή και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους (9 Α/Μ). Ο πρώτος συμμετέχει 

γραμμα παρέμβασης και σε μηνιαία βάση, και 

Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται για όλο το χρονικό διάστημα των 20 μηνών διάρκειας της 

πόγευμα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των δράσεων/υποπρογραμμάτων. 

μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, 

συναντήσεων της Ομάδας Έργου και διεκπεραίωσης των 

κατά προτίμηση κεντρικό σημείο, θα είναι 

ισόγειος, τουλάχιστον 70 τ.μ., (χωρίς να υπολογίζονται οι βοηθητικοί χώροι) και  προσβάσιμος για τα ΑμεΑ. Θα διαθέτει 

βασικό εξοπλισμό γραφείου (τουλάχιστον 2 γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες, τραπέζι ομαδικών συναντήσεων) και 

τηλεφωνική σύνδεση. Θα διαθέσει τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό Τ.Π.Ε. και τον απαιτούμενο  εξοπλισμό για τις 

Την πλήρη ευθύνη λειτουργίας του χώρου και τις 

αισίου επιστημονικής υποστήριξης του έργου τόσο σε ποσοτικούς (επίτευξη 

των εργασιών και καταγραφή της εξέλιξής τους (στελέχωση, 

Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης του Έργου κατά την εφαρμογή του σε συνεργασία με 

εξέλιξης του έργου ως προς το 

ΠΕ με εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση 

Α/Μ). Συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις για την οργάνωση των 

δράσεων, σε οργανωτικές συναντήσεις με τους συντονιστές των δράσεων ανά πρόγραμμα παρέμβασης και σε μηνιαία 

Επίσης, επιμελείται όλων των 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εσωτερική και εξωτερική δικτύωση (μεταξύ των φορέων, επιμέρους δράσεων/προγραμμάτων και υπηρεσιών) 

χρονοπρογραμματισμός των δράσεων, ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών, για την παροχή ολοκληρω

υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. 

ΣΤΕΛΕΧΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Δύο στελέχη ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών με εμπειρία 

καθένας (σύνολο 11ΑΜ) Θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου για το συντονισμό των υποπρογραμμάτων του ΚΤ2 και τη

δικτύωση 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Παρέχονται υπηρεσίες  σε όλη τη διάρκεια του Έργου

ΚΤ.1.3. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Συμβουλευτική για τη διασφάλιση της συμμετοχικότητας των εμπλεκομένων από την πρώτη φάση της 

υλοποίησής του Έργου. Παρακολούθηση, αξιολόγηση ανατροφοδότηση και επανασχεδιασμός των επιμέρους

δραστηριοτήτων: Έρευνα αναγκών των ομάδων στόχων στο πλαίσιο συμμετοχικού σχεδιασμού σε επίπεδο 

προγραμματισμού, πραγματοποίηση αξιολόγησης των δράσεων και υπηρεσιών που παρέχονται και σύνταξη περιοδικών 

εκθέσεων αξιολόγησης, επεξεργασία επιμέρους θεματικ

ανάπτυξη της κοινωνικής ένταξης 

ΣΤΕΛΕΧΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Στέλεχος ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, Εμπειρογνώμονας σε θέματα νεολαίας με γνώσεις και 

εμπειρία median στο συμμετοχικό σχεδιασμό αξιολόγηση με απασχόληση που θα απασχοληθεί 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Παρέχονται υπηρεσίες  σε όλη τη διάρκεια του Έργου

ΚΤ.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 

ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ. 

Αποτελείται από δύο πακέτα δράσεων:

ΚΤ.2.1  ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΚΟΠΟΣ: Ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής συνοχής μέσα από την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυ

των ατομικών κοινωνικών δεξιοτήτων, της επικοινωνίας, της ομαδικότητας και συνεργατικότητας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Οργάνωση δράσεων στην κοινότητα (κύρια στην προσχολική και σχολική) 

ψυχοπαιδαγωγικών δυσκολιών ή και μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και 

δυνητικά αποτελούν τροχοπέδη στη μετέπειτα κοινωνική και εργασιακή ένταξη

εμπλεκόμενων υποσυστημάτων (γονείς/ οικογένεια, εκπαιδευτικοί/επαγγελματίες)

Ωφελούμενοι του πρώτου πακέτου εργασίας (Κ.2.1) είναι άτομα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και κύρια 

παιδιά και νέοι ηλικίας έως και 24 

δυσκολίες στην προσοχή και στη συγκέντρωση

συνδυασμό των παραπάνω, χαμηλή αυτοεκτίμηση κι άλλες ατομικές δυσκολίες, οι οικογένειες και οι εργαζόμενοι με τα 

παιδιά και τους νέους.  

Ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στόχο, προβλέπεται η παροχή διεπιστημονικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών ατομικής 

και ομαδικής συμβουλευτικής παιδιών και γονέων, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχολογική, 

λογοπεδική υποστήριξη, εργοθεραπεία, επιμόρφω

και δικτύωση με άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. 

Η προτεινόμενη δέσμη δράσεων/προγραμμάτων δεν στοχεύει στο να υποκαταστήσει ή να αναλάβει αρμοδιότητες που 

υλοποιούνται από εγκεκριμένους φορείς διάγνωσης και παροχής ειδικής θεραπείας όπως αυτοί ορίζονται από το θεσμικό 

πλαίσιο (Ιδιωτικά κέντρα αποκατάστα

Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Επιτροπές Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, ΣΔΕΥ 

αλλά να ενισχύσει τις υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας που παρέχονται α

λειτουργούν στο Δήμο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, όπως αυτές ορίζονται στον ΟΕΥ και 

να παρέχει ευκαιρίες πρόσβασης οικονομικά αδύναμων οικογενειών σε επιμέρους εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

Ειδικότερα η δράση Κ.2.1 περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

  

Εσωτερική και εξωτερική δικτύωση (μεταξύ των φορέων, επιμέρους δράσεων/προγραμμάτων και υπηρεσιών) 

χρονοπρογραμματισμός των δράσεων, ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών, για την παροχή ολοκληρω

 

: Δύο στελέχη ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών με εμπειρία junior, οι οποίοι απασχολούνται 

Θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου για το συντονισμό των υποπρογραμμάτων του ΚΤ2 και τη

Παρέχονται υπηρεσίες  σε όλη τη διάρκεια του Έργου 

ΚΤ.1.3. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και υπηρεσιών 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Συμβουλευτική για τη διασφάλιση της συμμετοχικότητας των εμπλεκομένων από την πρώτη φάση της 

υλοποίησής του Έργου. Παρακολούθηση, αξιολόγηση ανατροφοδότηση και επανασχεδιασμός των επιμέρους

δραστηριοτήτων: Έρευνα αναγκών των ομάδων στόχων στο πλαίσιο συμμετοχικού σχεδιασμού σε επίπεδο 

προγραμματισμού, πραγματοποίηση αξιολόγησης των δράσεων και υπηρεσιών που παρέχονται και σύνταξη περιοδικών 

εκθέσεων αξιολόγησης, επεξεργασία επιμέρους θεματικών αξόνων σχετικών με τη νεολαία για την προαγωγή και 

Στέλεχος ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, Εμπειρογνώμονας σε θέματα νεολαίας με γνώσεις και 

στο συμμετοχικό σχεδιασμό αξιολόγηση με απασχόληση που θα απασχοληθεί 5,42

Παρέχονται υπηρεσίες  σε όλη τη διάρκεια του Έργου 

ΚΤ.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 

Αποτελείται από δύο πακέτα δράσεων: 

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 

Ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής συνοχής μέσα από την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυ

των ατομικών κοινωνικών δεξιοτήτων, της επικοινωνίας, της ομαδικότητας και συνεργατικότητας 

Οργάνωση δράσεων στην κοινότητα (κύρια στην προσχολική και σχολική)  για την πρόληψη 

ψυχοπαιδαγωγικών δυσκολιών ή και μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και την αποκατάσταση ατομικών δυσκολιών που 

δυνητικά αποτελούν τροχοπέδη στη μετέπειτα κοινωνική και εργασιακή ένταξη παιδιών, εφήβων, νέων. Υποστήριξη 

γονείς/ οικογένεια, εκπαιδευτικοί/επαγγελματίες) 

Ωφελούμενοι του πρώτου πακέτου εργασίας (Κ.2.1) είναι άτομα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και κύρια 

έως και 24 ετών που παρουσιάζουν κοινωνικές, συναισθηματικές, 

συγκέντρωση, προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα λόγου

, χαμηλή αυτοεκτίμηση κι άλλες ατομικές δυσκολίες, οι οικογένειες και οι εργαζόμενοι με τα 

λογα με την ηλικιακή ομάδα στόχο, προβλέπεται η παροχή διεπιστημονικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών ατομικής 

και ομαδικής συμβουλευτικής παιδιών και γονέων, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχολογική, 

λογοπεδική υποστήριξη, εργοθεραπεία, επιμόρφωση/εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης παιδιών και εφήβων, διασύνδεση 

υποστήριξης.  

Η προτεινόμενη δέσμη δράσεων/προγραμμάτων δεν στοχεύει στο να υποκαταστήσει ή να αναλάβει αρμοδιότητες που 

υλοποιούνται από εγκεκριμένους φορείς διάγνωσης και παροχής ειδικής θεραπείας όπως αυτοί ορίζονται από το θεσμικό 

πλαίσιο (Ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ για δικαιούχους ασφαλισμένους, ΚΕΣΥ

Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Επιτροπές Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, ΣΔΕΥ – Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης) 

αλλά να ενισχύσει τις υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας που παρέχονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και δομές που 

λειτουργούν στο Δήμο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, όπως αυτές ορίζονται στον ΟΕΥ και 

να παρέχει ευκαιρίες πρόσβασης οικονομικά αδύναμων οικογενειών σε επιμέρους εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παρακάτω προγραμμάτων/υποδράσεων: 
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Εσωτερική και εξωτερική δικτύωση (μεταξύ των φορέων, επιμέρους δράσεων/προγραμμάτων και υπηρεσιών) 

χρονοπρογραμματισμός των δράσεων, ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών, για την παροχή ολοκληρωμένων 

, οι οποίοι απασχολούνται 5,5 ΑΜ 

Θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου για το συντονισμό των υποπρογραμμάτων του ΚΤ2 και τη 

ΚΤ.1.3. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Συμβουλευτική για τη διασφάλιση της συμμετοχικότητας των εμπλεκομένων από την πρώτη φάση της 

υλοποίησής του Έργου. Παρακολούθηση, αξιολόγηση ανατροφοδότηση και επανασχεδιασμός των επιμέρους 

δραστηριοτήτων: Έρευνα αναγκών των ομάδων στόχων στο πλαίσιο συμμετοχικού σχεδιασμού σε επίπεδο 

προγραμματισμού, πραγματοποίηση αξιολόγησης των δράσεων και υπηρεσιών που παρέχονται και σύνταξη περιοδικών 

ών αξόνων σχετικών με τη νεολαία για την προαγωγή και 

Στέλεχος ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, Εμπειρογνώμονας σε θέματα νεολαίας με γνώσεις και 

5,42 Α/Μ 

ΚΤ.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 

Ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής συνοχής μέσα από την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, της υγείας, 

 

για την πρόληψη κοινωνικών και 

αποκατάσταση ατομικών δυσκολιών που 

παιδιών, εφήβων, νέων. Υποστήριξη 

Ωφελούμενοι του πρώτου πακέτου εργασίας (Κ.2.1) είναι άτομα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και κύρια 

κοινωνικές, συναισθηματικές, μαθησιακές δυσκολίες, 

λόγου και επικοινωνίας ή 

, χαμηλή αυτοεκτίμηση κι άλλες ατομικές δυσκολίες, οι οικογένειες και οι εργαζόμενοι με τα 

λογα με την ηλικιακή ομάδα στόχο, προβλέπεται η παροχή διεπιστημονικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών ατομικής 

και ομαδικής συμβουλευτικής παιδιών και γονέων, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχολογική, 

ση/εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης παιδιών και εφήβων, διασύνδεση 

Η προτεινόμενη δέσμη δράσεων/προγραμμάτων δεν στοχεύει στο να υποκαταστήσει ή να αναλάβει αρμοδιότητες που 

υλοποιούνται από εγκεκριμένους φορείς διάγνωσης και παροχής ειδικής θεραπείας όπως αυτοί ορίζονται από το θεσμικό 

σης συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ για δικαιούχους ασφαλισμένους, ΚΕΣΥ-Κέντρα 

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης) 

πό τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και δομές που 

λειτουργούν στο Δήμο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, όπως αυτές ορίζονται στον ΟΕΥ και 

να παρέχει ευκαιρίες πρόσβασης οικονομικά αδύναμων οικογενειών σε επιμέρους εξειδικευμένες υπηρεσίες.  

παρακάτω προγραμμάτων/υποδράσεων:  



2.1.1. Πρόγραμμα «Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο»

ΣΚΟΠΟΣ: Η υποστήριξη της σχολικής κοινότητας

Κοινότητας του Δήμου με επίκεντρο το παιδί και τις ανάγκες του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Σε συνεργασία με τις 21 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

 Υποδοχή και διερεύνηση αιτημάτων/προβλημάτων μαθητών, συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και τις δομές του 

Δήμου για τη διαχείριση αυτών,  παραπομπή σε άλλους εξειδικευμένους φορείς/ υπηρεσίες. 

 Ατομική συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση σε μαθητές και τους ενήλικες του περιβάλλοντός 

τους (γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί). 

 Οργάνωση παρεμβάσεων για τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα, μετά από αίτημα του σχολείου ή/και 

ευρύτερης κοινότητας.  

 Συμμετοχή σε ενέργειες παρακολούθησης σχολικής φοίτησης και πρόληψης της σχολικής διαρροής παιδιών με τη 

συνεργασία του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας 

 Συμμετοχή στην οργάνωση της παιδαγωγικής ομαδικής υποστήριξης μαθητ

Κοινωνικού Φροντιστηρίου με τη συνεργασία των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας 

 Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων

ψυχοσυναισθηματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων. Οργάνωση παρεμβάσεων σε θεματική που 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα μετά από διερεύνηση και συμμετοχικό σχεδιασμό 

προβλέπεται οριζόντια για τις περισσότερες δράσεις /προγράμματα του έργου)

θυμού, η πρόληψη της βίας, η χρήση του διαδικτύου, 

 Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες 

υποστήριξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων αυτών.

 Υποδοχή αιτημάτων, ενημέρωση και παραπομπή για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

Εργοθεραπείας (Δράση 2.1.5) 

 Συνεργασία  με τα αρμόδια στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας ότ

στελέχη συνεργάζονται  

 Ενημέρωση και ενθάρρυνση των παιδιών  για τη συμμετοχή τους στις ομάδες.

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολούνται ένας Παιδοψυχολόγος με εμπειρία

median 13 Α/Μ. 

2.1.2. Πρόγραμμα για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό & Συμβουλευτική εφήβων και νέων 

ΣΚΟΠΟΣ: Η υποστήριξη των εφήβων και νέων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής απασχόληση

 Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού

κλίσεων, των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητ

βοήθεια για να αποκτήσουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους 

και να προσόντα για να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο. 

και περιλαμβάνουν χρήση έγκυρων εργαλείων επαγγελ

συμβουλευτική στήριξη. 

 Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής/

διακόψει την εκπαίδευση και δεν εντάσσονται σε πλαίσιο σπουδών ή επαγγελματική

επισφαλώς εργαζόμενοι: Πληροφόρηση για την αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές προοπτικές των 

επαγγελμάτων, ανακάλυψη εναλλακτικών διαδρομών εκπαίδευσης, τεχνικές αναζήτησης εργασίας και γενικότερα 

όλες εκείνες τις γνώσεις που θα οδ

στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη και τον πιθανό αναπροσανατολισμό στην αγορά εργασίας. 

παρέχονται σε ατομικές και αν χρειαστεί και σε ομαδικές συναντήσεις. 

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολούνται δύο Κοινωνικ

Επαγγελματική Συμβουλευτική, 11Α/Μ 

2.1.3. Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης Νέων Φροντιστών (πιλοτική εφαρμογή)

ΣΚΟΠΟΣ: Η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος υποστήριξης νέων που έχουν αναλάβει το ρόλο του φροντιστή στην 

οικογένεια. 

«Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο» υποστήριξη της σχολικής κοινότητας (παιδί, σχολείο, οικογένεια)

ΣΚΟΠΟΣ: Η υποστήριξη της σχολικής κοινότητας. Διεύρυνση των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Κέντρου 

με επίκεντρο το παιδί και τις ανάγκες του. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Σε συνεργασία με τις 21 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

των/προβλημάτων μαθητών, συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και τις δομές του 

Δήμου για τη διαχείριση αυτών,  παραπομπή σε άλλους εξειδικευμένους φορείς/ υπηρεσίες. 

Ατομική συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση σε μαθητές και τους ενήλικες του περιβάλλοντός 

τους (γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί).  

Οργάνωση παρεμβάσεων για τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα, μετά από αίτημα του σχολείου ή/και 

Συμμετοχή σε ενέργειες παρακολούθησης σχολικής φοίτησης και πρόληψης της σχολικής διαρροής παιδιών με τη 

συνεργασία του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας  

Συμμετοχή στην οργάνωση της παιδαγωγικής ομαδικής υποστήριξης μαθητών στο πλαίσιο της λειτουργίας του 

Κοινωνικού Φροντιστηρίου με τη συνεργασία των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας - Παραρτήματος Ρομά 

Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων ομαδικών παρεμβάσεων που προάγουν την 

ψυχοσυναισθηματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων. Οργάνωση παρεμβάσεων σε θεματική που 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα μετά από διερεύνηση και συμμετοχικό σχεδιασμό 

ζόντια για τις περισσότερες δράσεις /προγράμματα του έργου) όπως  η 

χρήση του διαδικτύου, η σεξουαλική αγωγή, κ.α.  

Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες και συνεργασία με όλους τους τοπικούς και υπερτοπικού

υποστήριξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων αυτών. 

Υποδοχή αιτημάτων, ενημέρωση και παραπομπή για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

με τα αρμόδια στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας όταν προκύπτουν ζητήματα παιδικής προστασίας τα 

Ενημέρωση και ενθάρρυνση των παιδιών  για τη συμμετοχή τους στις ομάδες. 

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολούνται ένας Παιδοψυχολόγος με εμπειρία median 13 Α/Μ και ένας Κοινωνικός Λειτουργός

Επαγγελματικό Προσανατολισμό & Συμβουλευτική εφήβων και νέων  

Η υποστήριξη των εφήβων και νέων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής απασχόλησης: 

πηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 

κλίσεων, των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους

να αποκτήσουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους 

να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο. Οι υπηρεσίες παρέχονται ατομικά, ή σε μικρές ομάδες 

περιλαμβάνουν χρήση έγκυρων εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού και ατομική ενημέρωση και 

πηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής/mentoring σε άνεργους νέους 18-24 ετών και ιδιαίτερα νέους έχουν 

διακόψει την εκπαίδευση και δεν εντάσσονται σε πλαίσιο σπουδών ή επαγγελματική

ληροφόρηση για την αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές προοπτικές των 

επαγγελμάτων, ανακάλυψη εναλλακτικών διαδρομών εκπαίδευσης, τεχνικές αναζήτησης εργασίας και γενικότερα 

όλες εκείνες τις γνώσεις που θα οδηγήσουν στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων ως προς την ανάληψη δράσης με 

στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη και τον πιθανό αναπροσανατολισμό στην αγορά εργασίας. 

παρέχονται σε ατομικές και αν χρειαστεί και σε ομαδικές συναντήσεις.  

Κοινωνικοί Επιστήμονες με εμπειρία median στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την 

 αθροιστικά. 

. Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης Νέων Φροντιστών (πιλοτική εφαρμογή). 

Η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος υποστήριξης νέων που έχουν αναλάβει το ρόλο του φροντιστή στην 
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υποστήριξη της σχολικής κοινότητας (παιδί, σχολείο, οικογένεια) 

Διεύρυνση των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Κέντρου 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Σε συνεργασία με τις 21 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:  

των/προβλημάτων μαθητών, συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και τις δομές του 

Δήμου για τη διαχείριση αυτών,  παραπομπή σε άλλους εξειδικευμένους φορείς/ υπηρεσίες.  

Ατομική συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση σε μαθητές και τους ενήλικες του περιβάλλοντός 

Οργάνωση παρεμβάσεων για τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα, μετά από αίτημα του σχολείου ή/και της 

Συμμετοχή σε ενέργειες παρακολούθησης σχολικής φοίτησης και πρόληψης της σχολικής διαρροής παιδιών με τη 

ών στο πλαίσιο της λειτουργίας του 

Παραρτήματος Ρομά  

ομαδικών παρεμβάσεων που προάγουν την 

ψυχοσυναισθηματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων. Οργάνωση παρεμβάσεων σε θεματική που 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα μετά από διερεύνηση και συμμετοχικό σχεδιασμό (ο οποίος 

η διαχείριση άγχους και 

συνεργασία με όλους τους τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς για την 

Υποδοχή αιτημάτων, ενημέρωση και παραπομπή για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Λογοθεραπείας και 

προκύπτουν ζητήματα παιδικής προστασίας τα 

13 Α/Μ και ένας Κοινωνικός Λειτουργός με εμπειρία 

 στόχο τη διερεύνηση των 

άς τους, και παράλληλα τη 

να αποκτήσουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους 

υπηρεσίες παρέχονται ατομικά, ή σε μικρές ομάδες 

ματικού προσανατολισμού και ατομική ενημέρωση και 

24 ετών και ιδιαίτερα νέους έχουν 

διακόψει την εκπαίδευση και δεν εντάσσονται σε πλαίσιο σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης, ή είναι 

ληροφόρηση για την αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές προοπτικές των 

επαγγελμάτων, ανακάλυψη εναλλακτικών διαδρομών εκπαίδευσης, τεχνικές αναζήτησης εργασίας και γενικότερα 

ηγήσουν στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων ως προς την ανάληψη δράσης με 

στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη και τον πιθανό αναπροσανατολισμό στην αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες 

στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την  

Η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος υποστήριξης νέων που έχουν αναλάβει το ρόλο του φροντιστή στην 



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Καινοτόμο πρόγραμμα υποστήριξης νέων που φροντίζουν συστηματικά ένα άλλο μέλος της οικογένειας που 

δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετηθεί, ή 

Σύμφωνα με τη  διεθνή εμπειρία ο άτυπος (και ανεπαρκώς αναγνωρισμένος) ρόλος του φροντιστή συναντάται ιδιαίτερα 

σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικ

φροντιστή συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωσή του για να παρέχει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στο άτομο που 

φροντίζει, να βελτιώνει τη διαχείριση του χρόνου και των χρημάτων του, να οργανώνει καλύτερα τον προσωπικό το

χρόνου, να διαχειρίζεται συναισθήματα θυμού, ή λύπης που προκαλούνται από τη σχέση του με το άτομο που φροντίζει. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες είναι: 

 Εντοπισμός και διερεύνηση των αναγκών των νέων φροντιστών

 Υποστήριξη των Νέων Φροντιστών: οργάνωση πιλοτικού 

(συμβουλευτική ή/και ομάδα αυτοβοήθειας)

Οι υπηρεσίες  παρέχονται  ανά  βδομάδα.

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολείται ένας Κοινωνικός Επιστήμονας με εμπειρία 

 

2.1.4. Πρόγραμμα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών (εργοθ

ΣΚΟΠΟΣ: Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε παιδιά και νέους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Παροχή υπηρεσιών Λογοθεραπείας σε 

κατοίκους/δημότες που έχουν διαγνωσμένη από αναγνωρισμένο φορέα 

ταμείο τους ως ασφαλισμένων, ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να 

που απαιτείται για την παροχή. Οι υπηρεσίες Εργοθεραπείας  

για παιδιά, ανάλογα με τα αιτήματα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 

Για τον καθορισμό των δικαιούχων παιδιών των εξειδικευμένων αυτών υπηρε

οριοθέτησης των υπηρεσιών που παρέχονται, συγκροτείται Επιτροπή που αποτελείται από στελέχη της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Πολιτικής, τον υπεύθυνο του έργου και τα εξειδικευμένα στελέχη με στόχο να καθορίζεται το πλαίσιο 

υποστήριξης σε κάθε παιδί με γνώμονα τις δυνατότητες κάλυψης των αναγκών στο πλαίσιο του έργου, την ροή των 

αιτημάτων και τις εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχονται για κάθε περίπτωση. 

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολούνται ένας Λογοθεραπευτής με εμπειρία 

11Α/Μ καθένας. 

2.1.5. Πρόγραμμα Παρέμβασης για Γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους με παιδιά και νέους (Ομαδικές συναντήσεις)

ΣΚΟΠΟΣ: Η υποστήριξη των ενήλικων στον ρόλο τους (γονεϊκό, εκπαιδευτικό, υποστηρικτικό)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Οργάνωση ομάδων συμβουλευτικής 

ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα (βρεφική, προσχολική/νηπιακή, ηλικία δημοτικού σχολείου, εφηβεία, ενήλικη νεότητα). 

Οι θεματικές ενότητες συμβουλευτικής

στην πόλη και συμπληρωματικά προς αυτούς. Για το σκοπό αυτό θα προηγηθεί διαβούλευση με συλλογικότητες 

αντιπροσώπευσης γονέων (Σύλλογοι Γονέων) και συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

και τις Διευθύνσεις των Σχολείων. Μεθοδολογικά αξιοποιείται πλατφόρμα

της συμβουλευτικής γονέων. 

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολείται ένας Κοινωνικός Επιστήμονας με εμπειρία 

2.1.6. Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα σχετικά με την προαγωγή υγείας σε 

οικογένειες με ανήλικα παιδιά. 

ΣΚΟΠΟΣ: Η προαγωγή υγείας ανηλίκων, ιδιαίτερα όσων προέρχονται από οικογένειες που λόγω κοινωνικών, οικονομικών 

και άλλων προβλημάτων παραμελούν θέματα που αφορούν στην υγεία των ανηλίκων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Κατ΄οίκον  επίσκεψη Επισκέπτη Υγείας για αξιολόγηση των υπαρχόντων συνθηκών διαβίωσης ανηλίκων και τη 

Συμβουλευτική, υποστήριξη και φροντίδα σε θέματα προαγωγής υγείας των παιδιών.

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολούνται ένας Παιδοψυχολόγος με εμπειρία 

median  2 Α/Μ, και ένας Επισκέπτης Υγείας με εμπειρία 

συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής που επιβλέπει το Έργο και τις αρμόδιες δομές 

επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής θα αναπτυχθεί συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Καινοτόμο πρόγραμμα υποστήριξης νέων που φροντίζουν συστηματικά ένα άλλο μέλος της οικογένειας που 

δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετηθεί, ή αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, εξαρτήσεων, απομόνωσης κ.α. 

Σύμφωνα με τη  διεθνή εμπειρία ο άτυπος (και ανεπαρκώς αναγνωρισμένος) ρόλος του φροντιστή συναντάται ιδιαίτερα 

σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η υποστήριξή του νέου 

φροντιστή συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωσή του για να παρέχει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στο άτομο που 

φροντίζει, να βελτιώνει τη διαχείριση του χρόνου και των χρημάτων του, να οργανώνει καλύτερα τον προσωπικό το

χρόνου, να διαχειρίζεται συναισθήματα θυμού, ή λύπης που προκαλούνται από τη σχέση του με το άτομο που φροντίζει. 

Εντοπισμός και διερεύνηση των αναγκών των νέων φροντιστών. 

Υποστήριξη των Νέων Φροντιστών: οργάνωση πιλοτικού προγράμματος υποστηρικτικής παρέμβασης 

(συμβουλευτική ή/και ομάδα αυτοβοήθειας).  

Οι υπηρεσίες  παρέχονται  ανά  βδομάδα. 

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολείται ένας Κοινωνικός Επιστήμονας με εμπειρία junior 5,5 A/M 

παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία) 

Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε παιδιά και νέους. 

Παροχή υπηρεσιών Λογοθεραπείας σε παιδιά και νέους, κατοίκους της πόλης,  

κατοίκους/δημότες που έχουν διαγνωσμένη από αναγνωρισμένο φορέα σχετική  ανάγκη  η οποία δεν καλύπτεται

δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στην οικονομική συμμετοχή 

Οι υπηρεσίες Εργοθεραπείας  θα αφορούν και στην οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων 

για παιδιά, ανάλογα με τα αιτήματα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη ομάδων ΑμεΑ.  

Για τον καθορισμό των δικαιούχων παιδιών των εξειδικευμένων αυτών υπηρεσιών, της προτεραιοποίησης και 

οριοθέτησης των υπηρεσιών που παρέχονται, συγκροτείται Επιτροπή που αποτελείται από στελέχη της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Πολιτικής, τον υπεύθυνο του έργου και τα εξειδικευμένα στελέχη με στόχο να καθορίζεται το πλαίσιο 

ης σε κάθε παιδί με γνώμονα τις δυνατότητες κάλυψης των αναγκών στο πλαίσιο του έργου, την ροή των 

αιτημάτων και τις εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχονται για κάθε περίπτωση.  

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολούνται ένας Λογοθεραπευτής με εμπειρία median και ένας Εργοθεραπευτής με εμπειρία 

Πρόγραμμα Παρέμβασης για Γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους με παιδιά και νέους (Ομαδικές συναντήσεις)

Η υποστήριξη των ενήλικων στον ρόλο τους (γονεϊκό, εκπαιδευτικό, υποστηρικτικό) 

ομάδων συμβουλευτικής για  γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους με παιδιά και νέους, δομημένο 

ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα (βρεφική, προσχολική/νηπιακή, ηλικία δημοτικού σχολείου, εφηβεία, ενήλικη νεότητα). 

συμβουλευτικής  καθορίζονται σε συνεργασία με τους φορείς που υλοποιούν ανάλογες δράσεις 

στην πόλη και συμπληρωματικά προς αυτούς. Για το σκοπό αυτό θα προηγηθεί διαβούλευση με συλλογικότητες 

αντιπροσώπευσης γονέων (Σύλλογοι Γονέων) και συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τους Σχολικούς Συμβούλους 

Μεθοδολογικά αξιοποιείται πλατφόρμα συμβουλευτικής υποστήριξης για τις ανάγκες 

ένας Κοινωνικός Επιστήμονας με εμπειρία junior 3,5 A/M  

Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα σχετικά με την προαγωγή υγείας σε 

Η προαγωγή υγείας ανηλίκων, ιδιαίτερα όσων προέρχονται από οικογένειες που λόγω κοινωνικών, οικονομικών 

ροβλημάτων παραμελούν θέματα που αφορούν στην υγεία των ανηλίκων 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Κατ΄οίκον  επίσκεψη Επισκέπτη Υγείας για αξιολόγηση των υπαρχόντων συνθηκών διαβίωσης ανηλίκων και τη 

Συμβουλευτική, υποστήριξη και φροντίδα σε θέματα προαγωγής υγείας των παιδιών. 

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολούνται ένας Παιδοψυχολόγος με εμπειρία median 2 Α/Μ, ένας Κοινωνικός Λειτουργός  με εμπειρία 

και ένας Επισκέπτης Υγείας με εμπειρία junior 12Α/Μ .Η υλοποίηση της δράσης

Κοινωνικής Πολιτικής που επιβλέπει το Έργο και τις αρμόδιες δομές 

επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής θα αναπτυχθεί συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Καινοτόμο πρόγραμμα υποστήριξης νέων που φροντίζουν συστηματικά ένα άλλο μέλος της οικογένειας που 

αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, εξαρτήσεων, απομόνωσης κ.α. 

Σύμφωνα με τη  διεθνή εμπειρία ο άτυπος (και ανεπαρκώς αναγνωρισμένος) ρόλος του φροντιστή συναντάται ιδιαίτερα 

ού αποκλεισμού. Η υποστήριξή του νέου 

φροντιστή συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωσή του για να παρέχει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στο άτομο που 

φροντίζει, να βελτιώνει τη διαχείριση του χρόνου και των χρημάτων του, να οργανώνει καλύτερα τον προσωπικό του 

χρόνου, να διαχειρίζεται συναισθήματα θυμού, ή λύπης που προκαλούνται από τη σχέση του με το άτομο που φροντίζει. 

προγράμματος υποστηρικτικής παρέμβασης 

 κατά προτεραιότητα σε 

η οποία δεν καλύπτεται από το 

στην οικονομική συμμετοχή 

α αφορούν και στην οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων 

σιών, της προτεραιοποίησης και 

οριοθέτησης των υπηρεσιών που παρέχονται, συγκροτείται Επιτροπή που αποτελείται από στελέχη της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Πολιτικής, τον υπεύθυνο του έργου και τα εξειδικευμένα στελέχη με στόχο να καθορίζεται το πλαίσιο 

ης σε κάθε παιδί με γνώμονα τις δυνατότητες κάλυψης των αναγκών στο πλαίσιο του έργου, την ροή των 

Εργοθεραπευτής με εμπειρία median 

Πρόγραμμα Παρέμβασης για Γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους με παιδιά και νέους (Ομαδικές συναντήσεις) 

γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους με παιδιά και νέους, δομημένο 

ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα (βρεφική, προσχολική/νηπιακή, ηλικία δημοτικού σχολείου, εφηβεία, ενήλικη νεότητα). 

ορίζονται σε συνεργασία με τους φορείς που υλοποιούν ανάλογες δράσεις 

στην πόλη και συμπληρωματικά προς αυτούς. Για το σκοπό αυτό θα προηγηθεί διαβούλευση με συλλογικότητες 

, τους Σχολικούς Συμβούλους 

συμβουλευτικής υποστήριξης για τις ανάγκες 

Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα σχετικά με την προαγωγή υγείας σε 

Η προαγωγή υγείας ανηλίκων, ιδιαίτερα όσων προέρχονται από οικογένειες που λόγω κοινωνικών, οικονομικών 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Κατ΄οίκον  επίσκεψη Επισκέπτη Υγείας για αξιολόγηση των υπαρχόντων συνθηκών διαβίωσης ανηλίκων και τη 

/Μ, ένας Κοινωνικός Λειτουργός  με εμπειρία 

Η υλοποίηση της δράσης  Κ.2.1 προϋποθέτει τη 

Κοινωνικής Πολιτικής που επιβλέπει το Έργο και τις αρμόδιες δομές αυτής. Για την παροχή 

 



ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.2.1 : Παρουσιάζεται  στο Χρονοδιάγραμμα καθώς στις 

και εφαρμογής ) 

 

ΚΤ. 2.2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: Η προώθηση της κοινωνική ένταξης και συνοχής μέσω της συμμετοχής σε δραστηριότητες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Η δεύτερη δέσμη δράσεων δίνει έμφαση στην 

δραστηριότητες προσανατολισμένες στην παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/δράσεων, από τις ίδιες τις συμμετέχουσες 

ομάδες, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό πλαίσιο

κοινωνικού αποκλεισμού.  

Κύρια ωφελούμενοι είναι παιδιά και νέοι ηλικίας 6

παιδιά και νέοι που επιθυμούν να συμμετέχουν σε ομαδικές δ

στη πόλη.  

Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει την πρόσκληση, συγκρότηση/οργάνωση και υποστήριξη 60

και νέων ηλικίας από 6-24 ετών για να παράγουν και να παρουσιάσουν στην πόλη τις δημιουργίες

αντλώντας θέματα από μία όσο το δυνατόν πιο ευρεία θεματική ατζέντα που μπορεί να περιλαμβάνει τη μουσική, το 

χορό, τα εικαστικά, το θέατρο, τη φωτογραφία, το Street Art, το ντο

και παρουσίαση πολλών μικρών σχεδίων ομαδικής δημιουργικής έκφρασης, θα γίνει με τρόπους που θα αποφασίσουν 

συμμετοχικά οι ίδιες οι ομάδες. Στην ανάπτυξη των προϊόντων αναδεικνύεται η χρήση των Τεχνολογιώ

Επικοινωνιών που είναι προσφιλής στους νέους και αναπτύσσει μια νέα δυναμική τόσο στην επικοινωνία όσο και στην 

προβολή, παρουσίαση και διάδραση.  

Οι ομάδες θα φέρουν τα παιδιά και τους έφηβους σε δρόμους βιωματικούς και συμμετοχικούς, π

διαφορετικότητα, σε δρώμενα που κινητοποιούν τη φαντασία, το βίωμα και την ομαδικότητα, που χρησιμοποιούν την 

τέχνη, τον πολιτισμό, την τοπική δυναμική και πολιτιστική ιστορία, που εξοικειώνουν τα παιδιά με την ιδέα ενός 

εναλλακτικού τρόπου αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους όπου δεν είναι παθητικοί δέκτες αλλά παραγωγοί και 

πρωταγωνιστές. Σκοπός της Κ.2 δεν είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ούτε η ανάθεση πολιτιστικών δράσεων από 

ειδικούς αλλά  η κινητοποίηση των παιδιών και των νέων, ώστε να αξιοποιήσουν όσες γνώσεις, εφόδια, ταλέντα, 

δεξιότητες και ενδιαφέροντα έχουν, μέσα από συμμετοχικές και βιωματικές διαδικασίες

ΧΩΡΟΣ: Οι ομάδες συγκροτούνται και λειτουργούν στα σχολεία μετά το πέρας τη

χώρους (Ωδείο, Εικαστικά, Αίθουσες χορού, στούντιο μουσικής τεχνολογίας, άλλες αίθουσες) ή/και σε ελεύθερους 

κοινόχρηστους χώρους που ενδείκνυνται για κάθε δράση (άλση, πάρκα, πλατείες, κτλ).

Ειδικότερα Η Κ.2.2  περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παρακάτω (υπο)δράσεων:

2.2.1 Προετοιμασία Συμβούλων Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. Workshops

 Υπηρεσίες Δημοσιότητας:  Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση 

στο διαδικτυακό τόπο του δήμου, κοινωνικά μέσα δικτύωσης του Δήμου, 

παρεχόμενων υπηρεσιών δημοσιότητας από τον Ανάδοχο θα γίνει επεξεργασία και υποβολή ειδικό πλάνο 

δημοσιότητας/επικοινωνίας το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τη δυναμική του εγχειρήματος, την ευρύτητα της ομάδας 

στόχο ως προς την ηλικία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχικότητα 

ώστε το εγχείρημα να συμπληρωθεί με το απαιτούμενη δυναμική ε

ελκυστικότητα του βασικού λογότυπου, στη χρήση ΤΠΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 Workshops για τους Συμβούλους Νέων. 

ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση, θα λειτουργούν ως εμψυχωτές μέσα στις ομάδες, παρέχοντας συνεχή 

υποστήριξη και πληροφόρηση σε αυτές. Για τον σκοπό αυτό, θα προετοιμαστούν κατάλληλα, μέσω εκπαιδευτικών 

workshops πριν την είσοδό τους στα σχολεία και στους υπόλοιπους χώρους. Τα 

υλοποιούνται από στελέχη της ομάδας έργου ή/και εξωτερικούς συνεργάτες του αναδόχου και περιλαμβάνουν 

θεματικές για τη δυναμική της ομάδας, τη διαχείριση κρίσεων, την νεότητα, κ.α. Δυνητικά συμμετέχουν μέλη της 

ομάδας έργου και άλλοι εμπλεκόμενοι που εργάζονται με νέους στην πόλη

ΣΤΕΛΕΧΗ Την ευθύνη έχει Κοινωνικός Επιστήμονας με εμπειρία 

Κ.2.2. 

  

Παρουσιάζεται  στο Χρονοδιάγραμμα καθώς στις δράσης υπάρχει χρόνος προετοιμασίας 

ΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΝΕΟΥΣ – «ΣυΜΕτέχω»  

Η προώθηση της κοινωνική ένταξης και συνοχής μέσω της συμμετοχής σε δραστηριότητες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Η δεύτερη δέσμη δράσεων δίνει έμφαση στην  ομαδική συμμετοχή παιδιών, εφήβων και νέων, σε 

δραστηριότητες προσανατολισμένες στην παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/δράσεων, από τις ίδιες τις συμμετέχουσες 

ομάδες, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό πλαίσιο-πλέγμα συμμετοχικής δημιουργίας και προστασίας από φαινόμενα 

Κύρια ωφελούμενοι είναι παιδιά και νέοι ηλικίας 6-24 ετών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αλλά και 

παιδιά και νέοι που επιθυμούν να συμμετέχουν σε ομαδικές δράσεις προαγωγής της κοινωνικής συνοχής και συνεργασίας 

Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει την πρόσκληση, συγκρότηση/οργάνωση και υποστήριξη 60-80 ομάδων παιδιών, εφήβων 

για να παράγουν και να παρουσιάσουν στην πόλη τις δημιουργίες

αντλώντας θέματα από μία όσο το δυνατόν πιο ευρεία θεματική ατζέντα που μπορεί να περιλαμβάνει τη μουσική, το 

χορό, τα εικαστικά, το θέατρο, τη φωτογραφία, το Street Art, το ντοκιμαντέρ, τη Ρομποτική, την τεχνολογία. Η υλοποίηση 

και παρουσίαση πολλών μικρών σχεδίων ομαδικής δημιουργικής έκφρασης, θα γίνει με τρόπους που θα αποφασίσουν 

Στην ανάπτυξη των προϊόντων αναδεικνύεται η χρήση των Τεχνολογιώ

Επικοινωνιών που είναι προσφιλής στους νέους και αναπτύσσει μια νέα δυναμική τόσο στην επικοινωνία όσο και στην 

 

Οι ομάδες θα φέρουν τα παιδιά και τους έφηβους σε δρόμους βιωματικούς και συμμετοχικούς, π

διαφορετικότητα, σε δρώμενα που κινητοποιούν τη φαντασία, το βίωμα και την ομαδικότητα, που χρησιμοποιούν την 

τέχνη, τον πολιτισμό, την τοπική δυναμική και πολιτιστική ιστορία, που εξοικειώνουν τα παιδιά με την ιδέα ενός 

ιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους όπου δεν είναι παθητικοί δέκτες αλλά παραγωγοί και 

δεν είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ούτε η ανάθεση πολιτιστικών δράσεων από 

η κινητοποίηση των παιδιών και των νέων, ώστε να αξιοποιήσουν όσες γνώσεις, εφόδια, ταλέντα, 

δεξιότητες και ενδιαφέροντα έχουν, μέσα από συμμετοχικές και βιωματικές διαδικασίες.  

ΧΩΡΟΣ: Οι ομάδες συγκροτούνται και λειτουργούν στα σχολεία μετά το πέρας της λειτουργίας τους, σε δημοτικούς 

χώρους (Ωδείο, Εικαστικά, Αίθουσες χορού, στούντιο μουσικής τεχνολογίας, άλλες αίθουσες) ή/και σε ελεύθερους 

κοινόχρηστους χώρους που ενδείκνυνται για κάθε δράση (άλση, πάρκα, πλατείες, κτλ). 

ει την ανάπτυξη των παρακάτω (υπο)δράσεων: 

Προετοιμασία Συμβούλων Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. Workshops 

Υπηρεσίες Δημοσιότητας:  Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση (ενημερωτικό υλικό, αφίσες, ανάρτηση 

στο διαδικτυακό τόπο του δήμου, κοινωνικά μέσα δικτύωσης του Δήμου, e-mails, κ.λπ.). Στο πλαίσιο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών δημοσιότητας από τον Ανάδοχο θα γίνει επεξεργασία και υποβολή ειδικό πλάνο 

νίας το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τη δυναμική του εγχειρήματος, την ευρύτητα της ομάδας 

στόχο ως προς την ηλικία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχικότητα 

ώστε το εγχείρημα να συμπληρωθεί με το απαιτούμενη δυναμική επικοινωνία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην 

ελκυστικότητα του βασικού λογότυπου, στη χρήση ΤΠΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

για τους Συμβούλους Νέων. Οι Σύμβουλοι Νέων (Youth Workers), πέραν του ρόλου τους στην 

μέρωση, θα λειτουργούν ως εμψυχωτές μέσα στις ομάδες, παρέχοντας συνεχή 

υποστήριξη και πληροφόρηση σε αυτές. Για τον σκοπό αυτό, θα προετοιμαστούν κατάλληλα, μέσω εκπαιδευτικών 

πριν την είσοδό τους στα σχολεία και στους υπόλοιπους χώρους. Τα Work

υλοποιούνται από στελέχη της ομάδας έργου ή/και εξωτερικούς συνεργάτες του αναδόχου και περιλαμβάνουν 

θεματικές για τη δυναμική της ομάδας, τη διαχείριση κρίσεων, την νεότητα, κ.α. Δυνητικά συμμετέχουν μέλη της 

εμπλεκόμενοι που εργάζονται με νέους στην πόλη 

ΣΤΕΛΕΧΗ Την ευθύνη έχει Κοινωνικός Επιστήμονας με εμπειρία median (2,5 Α /Μ) που συνεργάζεται με  τα υπόλοιπα της 
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δράσης υπάρχει χρόνος προετοιμασίας 

Η προώθηση της κοινωνική ένταξης και συνοχής μέσω της συμμετοχής σε δραστηριότητες  

ομαδική συμμετοχή παιδιών, εφήβων και νέων, σε 

δραστηριότητες προσανατολισμένες στην παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/δράσεων, από τις ίδιες τις συμμετέχουσες 

πλέγμα συμμετοχικής δημιουργίας και προστασίας από φαινόμενα 

24 ετών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αλλά και 

ράσεις προαγωγής της κοινωνικής συνοχής και συνεργασίας 

80 ομάδων παιδιών, εφήβων 

για να παράγουν και να παρουσιάσουν στην πόλη τις δημιουργίες-προτάσεις τους, 

αντλώντας θέματα από μία όσο το δυνατόν πιο ευρεία θεματική ατζέντα που μπορεί να περιλαμβάνει τη μουσική, το 

κιμαντέρ, τη Ρομποτική, την τεχνολογία. Η υλοποίηση 

και παρουσίαση πολλών μικρών σχεδίων ομαδικής δημιουργικής έκφρασης, θα γίνει με τρόπους που θα αποφασίσουν 

Στην ανάπτυξη των προϊόντων αναδεικνύεται η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών που είναι προσφιλής στους νέους και αναπτύσσει μια νέα δυναμική τόσο στην επικοινωνία όσο και στην 

Οι ομάδες θα φέρουν τα παιδιά και τους έφηβους σε δρόμους βιωματικούς και συμμετοχικούς, που χωρούν τη 

διαφορετικότητα, σε δρώμενα που κινητοποιούν τη φαντασία, το βίωμα και την ομαδικότητα, που χρησιμοποιούν την 

τέχνη, τον πολιτισμό, την τοπική δυναμική και πολιτιστική ιστορία, που εξοικειώνουν τα παιδιά με την ιδέα ενός 

ιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους όπου δεν είναι παθητικοί δέκτες αλλά παραγωγοί και 

δεν είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ούτε η ανάθεση πολιτιστικών δράσεων από 

η κινητοποίηση των παιδιών και των νέων, ώστε να αξιοποιήσουν όσες γνώσεις, εφόδια, ταλέντα, 

ς λειτουργίας τους, σε δημοτικούς 

χώρους (Ωδείο, Εικαστικά, Αίθουσες χορού, στούντιο μουσικής τεχνολογίας, άλλες αίθουσες) ή/και σε ελεύθερους 

(ενημερωτικό υλικό, αφίσες, ανάρτηση 

, κ.λπ.). Στο πλαίσιο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών δημοσιότητας από τον Ανάδοχο θα γίνει επεξεργασία και υποβολή ειδικό πλάνο 

νίας το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τη δυναμική του εγχειρήματος, την ευρύτητα της ομάδας 

στόχο ως προς την ηλικία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχικότητα 

πικοινωνία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην 

ελκυστικότητα του βασικού λογότυπου, στη χρήση ΤΠΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

), πέραν του ρόλου τους στην 

μέρωση, θα λειτουργούν ως εμψυχωτές μέσα στις ομάδες, παρέχοντας συνεχή 

υποστήριξη και πληροφόρηση σε αυτές. Για τον σκοπό αυτό, θα προετοιμαστούν κατάλληλα, μέσω εκπαιδευτικών 

Workshops σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται από στελέχη της ομάδας έργου ή/και εξωτερικούς συνεργάτες του αναδόχου και περιλαμβάνουν 

θεματικές για τη δυναμική της ομάδας, τη διαχείριση κρίσεων, την νεότητα, κ.α. Δυνητικά συμμετέχουν μέλη της 

που συνεργάζεται με  τα υπόλοιπα της 



2.2.2 Συγκρότηση, Προετοιμασία και Υποστήριξη Ομάδων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

Οι Σύμβουλοι Νέων αναλαμβάνουν τη συγκρότηση των ομάδων, την εμψύχωση, την παρακολούθηση της πορείας και την 

οργάνωση της προώθησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Βιωματικά εργαστήρια για τις ομάδες που συγκροτούνται (μαθητές και νεολαία) με σκοπό την προετοιμασία τους

βιωματικά εργαστήρια θα συντελέσουν στη γνωριμία των συμμετεχόντων και θα συμβάλουν στη δυναμική της ομάδας 

και τη διαχείριση της συνεργασίας, στην εμπέδωση των κανόνων διαχείρισης έργου, στο πνεύμα ομαδικής εργασίας και 

ισότιμης συμμετοχής, στην πληροφόρηση σχετικά με διαθεσιμότητες πόρων και υποδομών κτλ. Στα εργαστήρια θα 

κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των μαθητικών συμβουλίων, ώστε να ενεργοποιηθούν όλα τα κύτταρα της 

μαθητικής κοινότητας. Συνεργασία θα υπάρξει με την εκπαιδευτική κοινότητα 

συναντήσεις των Συμβούλων Νέων με τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των μονάδων.

ΣΤΕΛΕΧΗ: Την οργάνωση των Ομάδων αναλαμβάνουν από κοινού οι 

μαθητών και νέων. Από την Ομάδα Έργου απασχολούνται στην (υπο)δράση 2.2.2,  3 στελέχη με τις κατάλληλες 

επιστημονικές ειδικότητες με εμπειρία  

2.2.3 Παραγωγή Δημιουργία Παρουσίαση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

 Διαβούλευση για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης και έκθεσης του έργου τ

(α) στο εσωτερικό των ομάδων και (β) με τη χρήση συμμετοχικής πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 

των ομάδων οι Σύμβουλοι Νέων θα παροτρύνουν τα μέλη των ομάδων να σκεφτούν και να συζητήσουν τον τρόπο 

που θεωρούν κατάλληλο για την παρουσίαση της δουλειά τους. Με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης οι 

Νέοι Σύμβουλοι θα ετοιμάσουν Προσχέδιο Παρουσίασης Αποτελεσμάτων  και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να 

επιλέξουν ή να απορρίψουν ή να τροποποιήσουν ηλεκτρονικά.

 Η συμμετοχική πλατφόρμα, θα δώσει τη δυνατότητα ευρείας συμμετοχής του συνόλου των συμμετεχόντων στην 

τελική επιλογή του τρόπου (ή των τρόπων) παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Η χρήση των διαδικτυακών μέσων 

ενδείκνυται ιδιαίτερα για τον πληθυσμό στόχου του έ

εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. 

Στο πλαίσιο της δράσης ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στις ανάγκες και δυνατότητες συμμετοχής ειδικών κοινωνικών 

ομάδων (ΑμεΑ, μετανάστες, Ρομά, κ.α.). 

ΣΤΕΛΕΧΗ:  Θα απασχοληθούν  εκτός από τα στελέχη που αναφέρονται παραπάνω (ΚΕ υπεύθυνος για το συντονισμό και τη 

δικτύωση, Σύμβουλοι Νέων), 15 επιστήμονες ειδικοτήτων δημιουργικής απασχόλησης  

υλοποίηση των σχεδίων δράσεων των νέων.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.2.2 : Παρουσιάζεται  στο Χρονοδιάγραμμα (Παράρτημα ΙΙ) καθώς στις δράσης υπάρχει χρόνος 

προετοιμασίας και εφαρμογής ) 

ΚΤ. 3: Υπηρεσίες Δημοσιότητας  

ΣΚΟΠΟΣ: Η ενημέρωση  ωφελούμενων και άλλων ενδιαφερόμενω

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

Ο Ανάδοχος με τη συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή θα σχεδιάσει δράσεις προβολής και δημοσιότητας της Πράξης, 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και δυνατοτήτων και των αποτελεσμάτων του  τις οποίες θα  αναλάβει να υλοποιήσει.

Ειδικότερα, η Κ-3 περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παρακάτω (υπο)δράσεων

3.1 Εκπόνηση σχεδίου - Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων 

την Κοινότητα.  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Συγκρότηση, Προετοιμασία και Υποστήριξη Ομάδων 

αναλαμβάνουν τη συγκρότηση των ομάδων, την εμψύχωση, την παρακολούθηση της πορείας και την 

οργάνωση της προώθησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

Βιωματικά εργαστήρια για τις ομάδες που συγκροτούνται (μαθητές και νεολαία) με σκοπό την προετοιμασία τους

βιωματικά εργαστήρια θα συντελέσουν στη γνωριμία των συμμετεχόντων και θα συμβάλουν στη δυναμική της ομάδας 

και τη διαχείριση της συνεργασίας, στην εμπέδωση των κανόνων διαχείρισης έργου, στο πνεύμα ομαδικής εργασίας και 

φόρηση σχετικά με διαθεσιμότητες πόρων και υποδομών κτλ. Στα εργαστήρια θα 

κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των μαθητικών συμβουλίων, ώστε να ενεργοποιηθούν όλα τα κύτταρα της 

μαθητικής κοινότητας. Συνεργασία θα υπάρξει με την εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της, καθώς θα προηγηθούν 

συναντήσεις των Συμβούλων Νέων με τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των μονάδων. 

ΣΤΕΛΕΧΗ: Την οργάνωση των Ομάδων αναλαμβάνουν από κοινού οι Σύμβουλοι Νέων (δες παραπάνω) με τη συνεργασία  

Ομάδα Έργου απασχολούνται στην (υπο)δράση 2.2.2,  3 στελέχη με τις κατάλληλες 

επιστημονικές ειδικότητες με εμπειρία  junior (31 Α/Μ) 

Παραγωγή Δημιουργία Παρουσίαση 

Διαβούλευση για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης και έκθεσης του έργου των ομάδων

(α) στο εσωτερικό των ομάδων και (β) με τη χρήση συμμετοχικής πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 

των ομάδων οι Σύμβουλοι Νέων θα παροτρύνουν τα μέλη των ομάδων να σκεφτούν και να συζητήσουν τον τρόπο 

κατάλληλο για την παρουσίαση της δουλειά τους. Με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης οι 

Νέοι Σύμβουλοι θα ετοιμάσουν Προσχέδιο Παρουσίασης Αποτελεσμάτων  και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να 

επιλέξουν ή να απορρίψουν ή να τροποποιήσουν ηλεκτρονικά. 

Η συμμετοχική πλατφόρμα, θα δώσει τη δυνατότητα ευρείας συμμετοχής του συνόλου των συμμετεχόντων στην 

τελική επιλογή του τρόπου (ή των τρόπων) παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Η χρήση των διαδικτυακών μέσων 

ενδείκνυται ιδιαίτερα για τον πληθυσμό στόχου του έργου, καθώς σε γενικές γραμμές η νεολαία είναι πιο 

εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.  

Στο πλαίσιο της δράσης ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στις ανάγκες και δυνατότητες συμμετοχής ειδικών κοινωνικών 

Ρομά, κ.α.).  

ΣΤΕΛΕΧΗ:  Θα απασχοληθούν  εκτός από τα στελέχη που αναφέρονται παραπάνω (ΚΕ υπεύθυνος για το συντονισμό και τη 

δικτύωση, Σύμβουλοι Νέων), 15 επιστήμονες ειδικοτήτων δημιουργικής απασχόλησης  επιπέδου  

χεδίων δράσεων των νέων..  

Παρουσιάζεται  στο Χρονοδιάγραμμα (Παράρτημα ΙΙ) καθώς στις δράσης υπάρχει χρόνος 

ΣΚΟΠΟΣ: Η ενημέρωση  ωφελούμενων και άλλων ενδιαφερόμενων. 

Ο Ανάδοχος με τη συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή θα σχεδιάσει δράσεις προβολής και δημοσιότητας της Πράξης, 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και δυνατοτήτων και των αποτελεσμάτων του  τις οποίες θα  αναλάβει να υλοποιήσει.

περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παρακάτω (υπο)δράσεων  

Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων -Ενημερωτικές δράσεις για 
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αναλαμβάνουν τη συγκρότηση των ομάδων, την εμψύχωση, την παρακολούθηση της πορείας και την 

Βιωματικά εργαστήρια για τις ομάδες που συγκροτούνται (μαθητές και νεολαία) με σκοπό την προετοιμασία τους. Τα 

βιωματικά εργαστήρια θα συντελέσουν στη γνωριμία των συμμετεχόντων και θα συμβάλουν στη δυναμική της ομάδας 

και τη διαχείριση της συνεργασίας, στην εμπέδωση των κανόνων διαχείρισης έργου, στο πνεύμα ομαδικής εργασίας και 

φόρηση σχετικά με διαθεσιμότητες πόρων και υποδομών κτλ. Στα εργαστήρια θα 

κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των μαθητικών συμβουλίων, ώστε να ενεργοποιηθούν όλα τα κύτταρα της 

στο σύνολό της, καθώς θα προηγηθούν 

Σύμβουλοι Νέων (δες παραπάνω) με τη συνεργασία  

Ομάδα Έργου απασχολούνται στην (υπο)δράση 2.2.2,  3 στελέχη με τις κατάλληλες 

ων ομάδων. Η διαβούλευση θα γίνει 

(α) στο εσωτερικό των ομάδων και (β) με τη χρήση συμμετοχικής πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 

των ομάδων οι Σύμβουλοι Νέων θα παροτρύνουν τα μέλη των ομάδων να σκεφτούν και να συζητήσουν τον τρόπο 

κατάλληλο για την παρουσίαση της δουλειά τους. Με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης οι 

Νέοι Σύμβουλοι θα ετοιμάσουν Προσχέδιο Παρουσίασης Αποτελεσμάτων  και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να 

Η συμμετοχική πλατφόρμα, θα δώσει τη δυνατότητα ευρείας συμμετοχής του συνόλου των συμμετεχόντων στην 

τελική επιλογή του τρόπου (ή των τρόπων) παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Η χρήση των διαδικτυακών μέσων 

ργου, καθώς σε γενικές γραμμές η νεολαία είναι πιο 

Στο πλαίσιο της δράσης ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στις ανάγκες και δυνατότητες συμμετοχής ειδικών κοινωνικών 

ΣΤΕΛΕΧΗ:  Θα απασχοληθούν  εκτός από τα στελέχη που αναφέρονται παραπάνω (ΚΕ υπεύθυνος για το συντονισμό και τη 

επιπέδου  junior (60 Α/Μ) για την 

Παρουσιάζεται  στο Χρονοδιάγραμμα (Παράρτημα ΙΙ) καθώς στις δράσης υπάρχει χρόνος 

Ο Ανάδοχος με τη συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή θα σχεδιάσει δράσεις προβολής και δημοσιότητας της Πράξης, 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και δυνατοτήτων και των αποτελεσμάτων του  τις οποίες θα  αναλάβει να υλοποιήσει. 

Ενημερωτικές δράσεις για 



 Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου προβολής

προτεραιότητες, τρόπους προσέγγισης ανάλογα με την στοχευόμενη κατηγορία κοινού και ενδεχομένως με τη φάση 

του έργου,  ενέργειες και μέσα προβολής. Το σχέδιο προβολής θα επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια του έργου 

λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του έργου, τις συνθήκες της αγοράς και τις προτεραιότητες της Αναθέτουσας Αρχής.

 Δημιουργία και ανάπτυξη του κατάλληλου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για προσέλκυση ωφελούμενων

 Δημιουργία και διάθεση κατάλληλου υλικού σε έντυπη κ

φορείς με στόχο την ευαισθητοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων αλλά και την προβολή των ενεργειών 

στήριξης στο ευρύτερο κοινό. 

 

3.2 Συντήρηση ιστοσελίδας υποστήριξη τηλεδιασκέψεων 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

 Στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας θα δημιουργηθεί ευκρινές banner

σελίδα του Έργου την οποία  θα διαμορφώσει ο ανάδοχος και θα συντηρεί για όλο το χρονικό διάστημα του Έργου. 

Στην ιστοσελίδα του Έργου θα αναπτύσσονται όλα τα στοιχεία και πληροφορίες του Έργου καθώς και οι δράσεις που 

θα υλοποιηθούν  ή που έχουν υλοποιηθεί. Η λειτουργία πρέπει να είναι εύχρηστη και να επιτρέπει τη μετάβαση σε 

άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες 

 Ο ανάδοχος  θα αξιοποιήσει τις όλες τις δυνατότητες του 

συμμετοχής και επικοινωνίας για τις ανάγκες του έργου θα μεριμνήσει ιδιαίτερα ώστε να αξιοποιήσει για τις ανάγκες 

του έργου όλες τις τεχνολογικές λύσεις τηλεδιάσκεψης για τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων που 

παρέχονται δωρεάν. Επιδιώκεται δυναμικό περιεχόμε

εμπλεκόμενων στο έργο (ωφελούμενων και εργαζόμενων)

3.3 Άλλες ενέργειες στο πλαίσιο της δημοσιότητας/δικτύωσης (Ημερίδες, Συνέδριο)

 Διοργάνωση ενός (1) Συνεδρίου  περίπου 150 ατόμων 

 Διοργάνωση δύο (2) ημερίδων με ελεφρύ γέυμα 

περίπου 80 ατόμων καθεμιά, σε χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος.  

ΣΤΕΛΕΧΗ: Στην Κ.3 απασχολείται  Σύμβουλος Δημοσιότητα

αμφότεροι επιπέδου  junior) 

ΚΤ.4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ)

ΣΚΟΠΟΣ: Η πρόληψη προβλημάτων στην σωματική, ψυχική, γνωστική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Οι υπηρεσίες Πρώιμη Παιδικής Παρέμβασης αφορούν στην πρόληψη, ανίχνευση και πρώιμη παρέμβαση για 

την εκτίμηση της υγείας, της κινητικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά προσχολικ

Δήμου (2 βρεφονηπιακούς και δύο παιδικούς) ή που ζουν στην πόλη και βρίσκονται εκτός των δημοτικών βρεφονηπιακών 

σταθμών.   

Περιλαμβάνονται: 

 Ανίχνευση - εκτίμηση της υγείας, της κινητικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής 

προσχολικής ηλικίας. Η ανίχνευση γίνεται 

ομάδα με εξειδικευμένα στελέχη (τουλάχιστον Παιδίατρο, Λογοπεδικό, Παιδοψυχολόγο και Εργοθεραπευτή). Οι 

υπηρεσίες ανίχνευσης παρέχονται εξατομικευμένα για κάθε παιδί και αφορούν την εκτίμηση για την υγεία, την 

κινητική, γλωσσική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξή του, τη συνεργασία με τους γονείς και τους 

εργαζόμενους με το παιδί σε κάθε σταθμό για την πραγματοποίηση της εκτίμησης αυτής. Για κάθε παιδί 

συντάσσεται έκθεση που δίνεται στους γονείς. 

 Πρώιμη παρέμβαση για την αποκατάσταση δυσκολιών στις περιπτώσεις που ανιχνεύονται/εντοπίζονται προβλήματα 

τα οποία με μικρές και στοχευμένες παρεμβάσεις των εξειδικευμένων στελεχών του παρόντος έργου μπορούν να 

διευκολύνουν την ομαλή ανάπτυξη και προσαρμογή των παιδιών. 

υπηρεσίες δηλαδή ειδικές παιδιατρικές οδηγίες και συμβουλευτική προς τους γονείς/κηδεμόνες ή/και τους 

εργαζόμενους με τα παιδιά στους σταθμούς που φιλοξενούνται. Εάν εκτιμηθεί ότι απαιτείται λογοπεδική 

παρέμβαση για τη διευκόλυνση της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού με ατομικές συνεδρίες ή/και οδηγίες στους 

γονείς, ή/και εργοθεραπευτική παρέμβαση για τη βελτίωση κινητικών δυσκολιών του παιδιού, 

παρέχονται όπως προβλέπονται στη

ολοκληρωμένου σχεδίου προβολής των δράσεων του Έργου, περιλαμβάνοντας στόχους, θεματικές 

προτεραιότητες, τρόπους προσέγγισης ανάλογα με την στοχευόμενη κατηγορία κοινού και ενδεχομένως με τη φάση 

του έργου,  ενέργειες και μέσα προβολής. Το σχέδιο προβολής θα επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια του έργου 

νοντας υπόψη την εξέλιξη του έργου, τις συνθήκες της αγοράς και τις προτεραιότητες της Αναθέτουσας Αρχής.

Δημιουργία και ανάπτυξη του κατάλληλου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για προσέλκυση ωφελούμενων

Δημιουργία και διάθεση κατάλληλου υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

φορείς με στόχο την ευαισθητοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων αλλά και την προβολή των ενεργειών 

υποστήριξη τηλεδιασκέψεων και χρήση Τ.Π.Ε.  

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας θα δημιουργηθεί ευκρινές banner το οποίο θα οδηγεί σε επιμέρους 

σελίδα του Έργου την οποία  θα διαμορφώσει ο ανάδοχος και θα συντηρεί για όλο το χρονικό διάστημα του Έργου. 

Στην ιστοσελίδα του Έργου θα αναπτύσσονται όλα τα στοιχεία και πληροφορίες του Έργου καθώς και οι δράσεις που 

λοποιηθούν  ή που έχουν υλοποιηθεί. Η λειτουργία πρέπει να είναι εύχρηστη και να επιτρέπει τη μετάβαση σε 

Ο ανάδοχος  θα αξιοποιήσει τις όλες τις δυνατότητες του Portal του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την προαγωγή της

για τις ανάγκες του έργου θα μεριμνήσει ιδιαίτερα ώστε να αξιοποιήσει για τις ανάγκες 

του έργου όλες τις τεχνολογικές λύσεις τηλεδιάσκεψης για τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων που 

Επιδιώκεται δυναμικό περιεχόμενο ιστοσελίδας με πρόβλεψη αμφίδρομης συμμετοχής των 

εμπλεκόμενων στο έργο (ωφελούμενων και εργαζόμενων) 

Άλλες ενέργειες στο πλαίσιο της δημοσιότητας/δικτύωσης (Ημερίδες, Συνέδριο) 

περίπου 150 ατόμων με ελεφρύ γέυμα σε χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος.

με ελεφρύ γέυμα παρουσίασης της πορείας και των αποτελεσμάτων του έργου

περίπου 80 ατόμων καθεμιά, σε χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος.   

Σύμβουλος Δημοσιότητας 10 ΑΜ  και Επιστήμονας  Πληροφορικής 9,23 Α/Μ  ( 

4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) 

Η πρόληψη προβλημάτων στην σωματική, ψυχική, γνωστική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας

υπηρεσίες Πρώιμη Παιδικής Παρέμβασης αφορούν στην πρόληψη, ανίχνευση και πρώιμη παρέμβαση για 

την εκτίμηση της υγείας, της κινητικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής 

παιδιά προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους τέσσερις παιδικούς σταθμούς του 

ήμου (2 βρεφονηπιακούς και δύο παιδικούς) ή που ζουν στην πόλη και βρίσκονται εκτός των δημοτικών βρεφονηπιακών 

εκτίμηση της υγείας, της κινητικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής 

Η ανίχνευση γίνεται με συγκεκριμένη μεθοδολογία από σε ετήσια βάση από διεπιστημονική 

ομάδα με εξειδικευμένα στελέχη (τουλάχιστον Παιδίατρο, Λογοπεδικό, Παιδοψυχολόγο και Εργοθεραπευτή). Οι 

υπηρεσίες ανίχνευσης παρέχονται εξατομικευμένα για κάθε παιδί και αφορούν την εκτίμηση για την υγεία, την 

ωσσική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξή του, τη συνεργασία με τους γονείς και τους 

εργαζόμενους με το παιδί σε κάθε σταθμό για την πραγματοποίηση της εκτίμησης αυτής. Για κάθε παιδί 

συντάσσεται έκθεση που δίνεται στους γονείς.  

ην αποκατάσταση δυσκολιών στις περιπτώσεις που ανιχνεύονται/εντοπίζονται προβλήματα 

τα οποία με μικρές και στοχευμένες παρεμβάσεις των εξειδικευμένων στελεχών του παρόντος έργου μπορούν να 

διευκολύνουν την ομαλή ανάπτυξη και προσαρμογή των παιδιών. Παρέχονται εξειδικευμένες και στοχευμένες 

ειδικές παιδιατρικές οδηγίες και συμβουλευτική προς τους γονείς/κηδεμόνες ή/και τους 

εργαζόμενους με τα παιδιά στους σταθμούς που φιλοξενούνται. Εάν εκτιμηθεί ότι απαιτείται λογοπεδική 

ευκόλυνση της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού με ατομικές συνεδρίες ή/και οδηγίες στους 

γονείς, ή/και εργοθεραπευτική παρέμβαση για τη βελτίωση κινητικών δυσκολιών του παιδιού, 

παρέχονται όπως προβλέπονται στη σχετική  (υπο) δράση 2.1.4  
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, περιλαμβάνοντας στόχους, θεματικές 

προτεραιότητες, τρόπους προσέγγισης ανάλογα με την στοχευόμενη κατηγορία κοινού και ενδεχομένως με τη φάση 

του έργου,  ενέργειες και μέσα προβολής. Το σχέδιο προβολής θα επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια του έργου 

νοντας υπόψη την εξέλιξη του έργου, τις συνθήκες της αγοράς και τις προτεραιότητες της Αναθέτουσας Αρχής. 

Δημιουργία και ανάπτυξη του κατάλληλου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για προσέλκυση ωφελούμενων 

αι ηλεκτρονική μορφή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

φορείς με στόχο την ευαισθητοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων αλλά και την προβολή των ενεργειών 

το οποίο θα οδηγεί σε επιμέρους 

σελίδα του Έργου την οποία  θα διαμορφώσει ο ανάδοχος και θα συντηρεί για όλο το χρονικό διάστημα του Έργου. 

Στην ιστοσελίδα του Έργου θα αναπτύσσονται όλα τα στοιχεία και πληροφορίες του Έργου καθώς και οι δράσεις που 

λοποιηθούν  ή που έχουν υλοποιηθεί. Η λειτουργία πρέπει να είναι εύχρηστη και να επιτρέπει τη μετάβαση σε 

του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την προαγωγή της 

για τις ανάγκες του έργου θα μεριμνήσει ιδιαίτερα ώστε να αξιοποιήσει για τις ανάγκες 

του έργου όλες τις τεχνολογικές λύσεις τηλεδιάσκεψης για τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων που 

νο ιστοσελίδας με πρόβλεψη αμφίδρομης συμμετοχής των 

χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος.  

της πορείας και των αποτελεσμάτων του έργου 

αι Επιστήμονας  Πληροφορικής 9,23 Α/Μ  ( 

Η πρόληψη προβλημάτων στην σωματική, ψυχική, γνωστική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

υπηρεσίες Πρώιμη Παιδικής Παρέμβασης αφορούν στην πρόληψη, ανίχνευση και πρώιμη παρέμβαση για 

την εκτίμηση της υγείας, της κινητικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής 

ής ηλικίας που φιλοξενούνται στους τέσσερις παιδικούς σταθμούς του 

ήμου (2 βρεφονηπιακούς και δύο παιδικούς) ή που ζουν στην πόλη και βρίσκονται εκτός των δημοτικών βρεφονηπιακών 

εκτίμηση της υγείας, της κινητικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών 

σε ετήσια βάση από διεπιστημονική 

ομάδα με εξειδικευμένα στελέχη (τουλάχιστον Παιδίατρο, Λογοπεδικό, Παιδοψυχολόγο και Εργοθεραπευτή). Οι 

υπηρεσίες ανίχνευσης παρέχονται εξατομικευμένα για κάθε παιδί και αφορούν την εκτίμηση για την υγεία, την 

ωσσική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξή του, τη συνεργασία με τους γονείς και τους 

εργαζόμενους με το παιδί σε κάθε σταθμό για την πραγματοποίηση της εκτίμησης αυτής. Για κάθε παιδί 

ην αποκατάσταση δυσκολιών στις περιπτώσεις που ανιχνεύονται/εντοπίζονται προβλήματα 

τα οποία με μικρές και στοχευμένες παρεμβάσεις των εξειδικευμένων στελεχών του παρόντος έργου μπορούν να 

ται εξειδικευμένες και στοχευμένες 

ειδικές παιδιατρικές οδηγίες και συμβουλευτική προς τους γονείς/κηδεμόνες ή/και τους 

εργαζόμενους με τα παιδιά στους σταθμούς που φιλοξενούνται. Εάν εκτιμηθεί ότι απαιτείται λογοπεδική 

ευκόλυνση της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού με ατομικές συνεδρίες ή/και οδηγίες στους 

γονείς, ή/και εργοθεραπευτική παρέμβαση για τη βελτίωση κινητικών δυσκολιών του παιδιού, αυτές οι υπηρεσίες 



 Παράλληλα με τα παραπάνω προβλέπεται δυνατότητα υποστήριξης της προσαρμογής στους παιδικούς σταθμούς, 

μικρού αριθμού παιδιών με δυσκολίες προσαρμογής ή/και παιδιά ΑμεΑ με την παρουσία Ειδικού Παιδαγωγού για 

την παροχή υπηρεσιών παράλληλης στήριξης. 

ΣΤΕΛΕΧΗ: Θα απασχοληθούν ειδικότερα 

Α/Μ),  Λογοθεραπευτής με εμπειρία 

Παιδαγωγός με εμπειρία junior (14 Α/Μ). Συντονιστής της Δράσης θα είναι ο Παιδίατρος ο οποίος συνεργάζεται με τους 

Συντονιστές των δράσεων του Έργου, τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και κάθε αρμόδιο 

εμπλεκόμενο Τμήμα  του Δήμου.  

ΧΩΡΟΣ: Οι υπηρεσίες παρέχονται σε χώρο των σταθμών του δήμου που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο 

Ανάδοχος φέρει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

διαγνωστικά εργαλεία για την ανίχνευση των διαταραχών Λόγου και Ο

την εκτίμηση της Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής παιδιών προσχολικής και πρώιμης σχολικής ηλικίας

αρχικά εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

Η ανάλυση του προϋπολογισμού του Έργου στο 

λειτουργικές δαπάνες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου, φαίνονται στον Πίνακα που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 3: Συνολικός

ΚΤ  

ΚΤ _0  Υπηρεσίες Διοικητικού Συντονισμού

0.1 Υπηρεσίες διοικητικού Συντονισμού

ΚΤ_1  Υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού

1.1 Επιστημονικά Υπεύθυνος.

1.2 Δικτύωση, Επιστημονικός συντονισμός ΚΤ2.1 / ΚΤ 2.2 Ανάπτυξη 

συνεργασιών/συνεργειών 

1.3. Εμπειρογνώμονας για συμμετοχικότητα/διαβούλευση, αξιολόγηση 

KT_2  Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και 

Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας 

2.1 Ψυχοπαιδαγωγική, Συμβουλευτική Στήριξη παιδιών, εφήβων και νέων. 

Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών. 

2.1.1 «Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο» 

2.1.2 Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική εφήβων και νέων 

2.1.3 Συμβουλευτική υποστήριξη Νέων Φροντιστών

2.1.4 Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία)

2.1.5 Παρέμβαση Γονείς/κηδεμόνες/εργαζόμενοι

2.1.6 Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα 

σχετικά με την προαγωγή υγείας σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά.

2.2 Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης για παιδιά, εφήβους, νέους

ΣυΜΕτέχω» 

2.2.1 Προετοιμασία Συμβούλων Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. 

2.2.2 Συγκρότηση, Προετοιμασία και Υποστήριξη Ομάδων 

2.2.3 Παραγωγή, δημιουργία, παρουσίαση 

ΚΤ_3  Υπηρεσίες Δημοσιότητας

3.1 

Εκπόνηση σχεδίου- Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων 

των δράσεων- Ενημερωτικές δράσεις για την Κοινότητα

3.2 

Υπηρεσίες συντήρησης ιστοσελίδας, υποστήριξης τηλεδιασκέψεων και 

χρήσης ΤΠΕ  

Παράλληλα με τα παραπάνω προβλέπεται δυνατότητα υποστήριξης της προσαρμογής στους παιδικούς σταθμούς, 

μικρού αριθμού παιδιών με δυσκολίες προσαρμογής ή/και παιδιά ΑμεΑ με την παρουσία Ειδικού Παιδαγωγού για 

την παροχή υπηρεσιών παράλληλης στήριξης.  

Θα απασχοληθούν ειδικότερα Παιδίατρος με εμπειρία senior (8 Α/Μ), Παιδοψυχολόγος με εμπειρία 

Α/Μ),  Λογοθεραπευτής με εμπειρία median (2,2 Α/Μ),  Εργοθεραπευτής με εμπειρία median

(14 Α/Μ). Συντονιστής της Δράσης θα είναι ο Παιδίατρος ο οποίος συνεργάζεται με τους 

Συντονιστές των δράσεων του Έργου, τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και κάθε αρμόδιο 

νται σε χώρο των σταθμών του δήμου που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο 

Ανάδοχος φέρει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό  για την παροχή της υπηρεσίας. (α) τουλάχιστον ένα 

για την ανίχνευση των διαταραχών Λόγου και Ομιλίας παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς και για 

την εκτίμηση της Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής παιδιών προσχολικής και πρώιμης σχολικής ηλικίας

αρχικά εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού του Έργου στο σύνολο των Κοινωνικών Τομέων (ΚΤ) καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες και 

λειτουργικές δαπάνες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου, φαίνονται στον Πίνακα που 

: Συνολικός Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός της Δράσης 

Υπηρεσίες 

(χωρίς ΦΠΑ)

Υπηρεσίες Διοικητικού Συντονισμού 40.600,00 

Υπηρεσίες διοικητικού Συντονισμού 

Υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού 

Επιστημονικά Υπεύθυνος. 

Δικτύωση, Επιστημονικός συντονισμός ΚΤ2.1 / ΚΤ 2.2 Ανάπτυξη 

συνεργασιών/συνεργειών  

Εμπειρογνώμονας για συμμετοχικότητα/διαβούλευση, αξιολόγηση  

Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και 

Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας ενηλίκων, εφήβων και παιδιών. 

284.950,00 

Ψυχοπαιδαγωγική, Συμβουλευτική Στήριξη παιδιών, εφήβων και νέων. 

Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών.  

«Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο»  

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική εφήβων και νέων  

Συμβουλευτική υποστήριξη Νέων Φροντιστών 

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία) 

Παρέμβαση Γονείς/κηδεμόνες/εργαζόμενοι 

οίκον φροντίδας και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα 

σχετικά με την προαγωγή υγείας σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά. 

Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης για παιδιά, εφήβους, νέους- 

Προετοιμασία Συμβούλων Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. Workshops 

Συγκρότηση, Προετοιμασία και Υποστήριξη Ομάδων  

Παραγωγή, δημιουργία, παρουσίαση  

Υπηρεσίες Δημοσιότητας  

Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων 

Ενημερωτικές δράσεις για την Κοινότητα 

Υπηρεσίες συντήρησης ιστοσελίδας, υποστήριξης τηλεδιασκέψεων και 
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Παράλληλα με τα παραπάνω προβλέπεται δυνατότητα υποστήριξης της προσαρμογής στους παιδικούς σταθμούς, 

μικρού αριθμού παιδιών με δυσκολίες προσαρμογής ή/και παιδιά ΑμεΑ με την παρουσία Ειδικού Παιδαγωγού για 

(8 Α/Μ), Παιδοψυχολόγος με εμπειρία median (2,2 

median (2,2 Α/Μ) και  Ειδικός 

(14 Α/Μ). Συντονιστής της Δράσης θα είναι ο Παιδίατρος ο οποίος συνεργάζεται με τους 

Συντονιστές των δράσεων του Έργου, τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και κάθε αρμόδιο 

νται σε χώρο των σταθμών του δήμου που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο 

τουλάχιστον ένα φορητό ΗΥ και (β) 

μιλίας παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς και για 

την εκτίμηση της Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής παιδιών προσχολικής και πρώιμης σχολικής ηλικίας, τα οποία θα εχουν 

θώς και οι λοιπές υπηρεσίες και 

λειτουργικές δαπάνες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου, φαίνονται στον Πίνακα που 

Κόστος 

στελεχών 

(χωρίς ΦΠΑ) 

% 

40.600,00 € 9% 

64.264,00€ 13,7% 

284.950,00 € 61% 

29.807,00 

 

6,3% 



3.3 Άλλες ενέργειες : Ημερίδες

ΚΤ_4 

 

Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ)

Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής 

  

  

  

2.3 Κωδικοποίηση των Ωφελούμενων του Έργου

 

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

Πίνακας 4: Κοινωνικοί Τομείς και Ωφελούμενοι στο πλαίσιο 

ΚΤ 
Κοινωνικοί Τομείς παροχής υπηρεσιών

ΚΤ-2 

Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, 

Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής 

Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων 

ΚΤ-2.1 

Ψυχοπαιδαγωγική, Συμβουλευτική Στήριξη 

παιδιών, εφήβων και νέων -

εξειδικευμένων υπηρεσιών 

2.1.1   «Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο» 

2.1.2 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός και 

Συμβουλευτική εφήβων και νέων 

2.1.3 
Συμβουλευτική υποστήριξη Νέων 

Φροντιστών (πιλοτική εφαρμογή)

 

2.1.4 

Εξειδικευμένες υπηρεσίες (λογοθεραπεία, 

εργοθεραπεία) 

2.1.5 
Παρέμβαση για Γονείς και εργαζόμενους με 

παιδιά (ομαδικές συναντήσεις) 

2.1.6 

Κατ’ οίκον φροντίδα και συμβουλευτική σε 

θέματα σχετικά με την προαγωγή υγείας σε 

οικογένειες με ανήλικα παιδιά. 

ΚΤ-2.2 
Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης για 

παιδιά, έφηβους, νέους – «ΣυΜΕτέχω»

2.2.1 
Προετοιμασία Συμβούλων 

Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. Workshops

2.2.2 
Συγκρότηση, Προετοιμασία και Υποστήριξη 

Ομάδων  

2.2.3 Παραγωγή, δημιουργία, παρουσίαση 

ΚΤ-4 

Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης 

(ΠΠΠ) 

 

Άλλες ενέργειες : Ημερίδες, Συνέδριο κ.λπ.  

Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) 

Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (α και β) 

48.120,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 580.000,00 

 

του Έργου 

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

Κοινωνικοί Τομείς και Ωφελούμενοι στο πλαίσιο του Έργου

Κοινωνικοί Τομείς παροχής υπηρεσιών Ωφελούμενοι- Ομάδα Στόχος

Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, 

Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής 

Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων και παιδιών 

Οικογένειες και μέλη αυτών (με έμφαση σε παιδιά, έφηβους 

και νέους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες)

 

Ψυχοπαιδαγωγική, Συμβουλευτική Στήριξη 

- Παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών  

Παιδιά και νέοι.  

Οικογένειες και εργαζόμενοι με τα παιδιά και νέους. 

«Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο»  
Μαθητές -  Γονείς/κηδεμόνες -  Εκπαιδευτικοί κι άλλοι ενήλικες 

σχετιζόμενοι με το παιδί  (ενδεικτικά 250)

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και 

Συμβουλευτική εφήβων και νέων  

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 15

18-24 ετών  (ενδεικτικά 220 και 60 αντίστοιχα

Συμβουλευτική υποστήριξη Νέων 

Φροντιστών (πιλοτική εφαρμογή) 

Νέοι που έχουν αναλάβει το ρόλο του φροντιστή στην οικογένεια

(ενδεικτικά 15-20).  

Εξειδικευμένες υπηρεσίες (λογοθεραπεία, 
Παιδιά και νέοι με ανάγκη παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών 

λογοθεραπείας και εργοθεραπείας (ενδεικτικά

είδος υπηρεσιών). Ιδιαίτερη έμφαση σε ΑμεΑ

Παρέμβαση για Γονείς και εργαζόμενους με 

παιδιά (ομαδικές συναντήσεις)  

Μαθητές -  Γονείς/κηδεμόνες -  Εκπαιδευτικοί κι άλλοι ενήλικες 

σχετιζόμενοι με το παιδί (ενδεικτικά 1

συμβουλευτική σε 

την προαγωγή υγείας σε 

οικογένειες με ανήλικα παιδιά.  

Οικογένειες και ανήλικα μέλη αυτών (

Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης για 

«ΣυΜΕτέχω» 

Παιδιά και νέοι ηλικίας 6-24 ετών. 

 

Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. Workshops 
Νέοι έως 24 ετών. 

Συγκρότηση, Προετοιμασία και Υποστήριξη 
Παιδιά και νέοι ηλικίας 6-24 ετών. 

Παραγωγή, δημιουργία, παρουσίαση  Παιδιά και νέοι ηλικίας 6-24 ετών. 

Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης Παιδιά προσχολικής ηλικίας των 4 ΠΣ και ΒΝΣ

που ζουν στην πόλη και βρίσκονται εκτός των δημοτικών 

ΒΝΣ  (περίπου 400).  
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48.120,00 € 10% 

467.741,00 100 

112.259,00  

580.000,00 €  

ακολουθεί. 

 

Ομάδα Στόχος 

Οικογένειες και μέλη αυτών (με έμφαση σε παιδιά, έφηβους 

και νέους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες) 

Οικογένειες και εργαζόμενοι με τα παιδιά και νέους.  

κπαιδευτικοί κι άλλοι ενήλικες 

250) 

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 15-17ετών Άνεργοι νέοι 

αντίστοιχα). 

ναλάβει το ρόλο του φροντιστή στην οικογένεια 

ανάγκη παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών 

ενδεικτικά 100 σε καθένα 

). Ιδιαίτερη έμφαση σε ΑμεΑ 

Εκπαιδευτικοί κι άλλοι ενήλικες 

100) 

(ενδεικτικά 280) 

των 4 ΠΣ και ΒΝΣ 4 του δήμου ή 

που ζουν στην πόλη και βρίσκονται εκτός των δημοτικών ΠΣ, 



3. Ομάδα Έργου: Οργάνωση και διάρθρωση σε Υποομάδες

 

Για την υλοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών του παρόντος Έργου, επιλέγονται οι ακόλουθες ειδικότητες από το «

των δυνητικών επιλογών των επιστημονικών και των λοιπών ειδικοτήτων της Ομάδας Έργου.

ΚΤ και επιμέρους υπηρεσίες και ανά κατηγορία εμπε

Πίνακας 

 Ειδικότητες Ομάδας έργου

1 Υπεύθυνος Ομάδας 

2 Κοινωνικός Λειτουργός  

3 Κοινωνικός Επιστήμονας  

5 Παιδοψυχολόγος 

6 Λογοθεραπευτής  

7 Επισκέπτης Υγείας 

8 Παιδίατρος 

9 Εργοθεραπευτής  

14 Επιστημονικές ειδικότητες Δημιουργικής Απασχόλησης 

15 Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (πληροφορικής) 

15 Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (Σύμβουλοι Νέων) 

15 Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (Ειδικός Παιδαγωγός ) 

16 Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

19 Διοικητικός 

21 Σύμβουλος Δημοσιότητας 

Οι συγκεκριμένοι  «Κοινωνικοί Τομείς» (ΚΤ) και οι αντίστοιχες

ωφελούμενους στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Έργου, σε συνέχεια

φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

 

Πίνακας 6: Επιλεγμένοι Κοινωνικοί Τομείς και Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους στο πλαίσιο της 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 

ΚΤ0.  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

0 

ΚΤ1.  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

1.1  

1.2 

1.3 

ΚΤ2 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
2.1 

Ομάδα Έργου: Οργάνωση και διάρθρωση σε Υποομάδες 

των κοινωνικών υπηρεσιών του παρόντος Έργου, επιλέγονται οι ακόλουθες ειδικότητες από το «

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 5: Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου 

Ειδικότητες Ομάδας έργου 

Επιστημονικές ειδικότητες Δημιουργικής Απασχόλησης  

Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (πληροφορικής)  

Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (Σύμβουλοι Νέων)  

Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (Ειδικός Παιδαγωγός )  

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

 

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

ωφελούμενους στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Έργου, σε συνέχεια  της επιλογής του προηγούμενου Πίνακα

φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Κοινωνικοί Τομείς και Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του παρόντος 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) 

Διοικητικός Συντονισμός/Υποστήριξη  

Επιστημονικός Συντονισμός ΟΕ  

Δικτύωση, Επιστημονικός συντονισμός ΚΤ2.1 / ΚΤ 2.2 ανάπτυξη 

συνεργασιών/συνεργειών  

Εμπειρογνώμονας για συμμετοχικότητα/διαβούλευση, αξιολόγηση 

 Ψυχοπαιδαγωγική, Συμβουλευτική Στήριξη παιδιών, εφήβων και νέων 

και Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών  
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των κοινωνικών υπηρεσιών του παρόντος Έργου, επιλέγονται οι ακόλουθες ειδικότητες από το «menu» 

Αναλυτική απασχόληση ανά 

ιρίας των μελών της Ο.Ε. γίνεται στο Παράρτημα της παρούσης. 

Επιλογές 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους 

της επιλογής του προηγούμενου Πίνακα 

Κοινωνικοί Τομείς και Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους στο πλαίσιο της 

Δικτύωση, Επιστημονικός συντονισμός ΚΤ2.1 / ΚΤ 2.2 ανάπτυξη 

Εμπειρογνώμονας για συμμετοχικότητα/διαβούλευση, αξιολόγηση  

Ψυχοπαιδαγωγική, Συμβουλευτική Στήριξη παιδιών, εφήβων και νέων 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

ΚΤ3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1 

3.2 

3.3 

ΚΤ4: ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
4  

 

Με βάση την ανωτέρω προσέγγιση, και την 

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 7: Επιλεγμένες 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΟΙ 19. Διοικητικός 

ΥΟΕ 1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (15 έτη 

εμπειρία)  

Σ1 3. Κοινωνικός Επιστήμονας

Σ2,Σ3 3. Κοινωνικός Επιστήμονας

Σ4 2. Κοινωνικός Λειτουργός 

Σ5 5. Παιδοψυχολόγος 

Σ6 6. Λογοθεραπευτής 

Σ7 9. Εργοθεραπευτής 

Σ8 7. Επιστήμων Υγείας / Επισκέπτης 

Υγείας 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) 

 «Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο»  

 Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική εφήβων και νέων 

 Συμβουλευτική υποστήριξη Νέων Φροντιστών 

 Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία)

 Παρέμβαση Γονείς/κηδεμόνες/εργαζόμενοι 

 
Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα 

σχετικά με την προαγωγή υγείας σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά.

Υποστήριξή της Κοινωνικής Ένταξης για παιδιά εφήβους, νέους 

«ΣυΜΕτέχω» 

 Προετοιμασία Συμβούλων Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. Workshops

 Συγκρότηση, Προετοιμασία και Υποστήριξη Ομάδων  

 Παραγωγή, δημιουργία, παρουσίαση  

Εκπόνηση σχεδίου- Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων 

των Δράσεων- Ενημερωτικές δράσεις για την Κοινότητα

Υπηρεσίες συντήρησης ιστοσελίδας, υποστήριξης τηλεδιασκέψεων και 

χρήσης ΤΠΕ 

Άλλες ενέργειες στο πλαίσιο της δημοσιότητας/δικτύωσης

κ.λπ. 

«Πρώιμη Παρέμβαση» 

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 

 Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου – Συγκεντρωτική Παρουσίαση

ΜΕΛΗ SENIOR MEDIAN JUNIOR

2   1 1 

Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (15 έτη 
2 1     

Κοινωνικός Επιστήμονας 1  1   

Κοινωνικός Επιστήμονας 2   2 

1   1   

1   1   

1   1   

1   1   

Επιστήμων Υγείας / Επισκέπτης 
1     1 
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Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική εφήβων και νέων  

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία) 

φροντίδας και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα 

σχετικά με την προαγωγή υγείας σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά. 

Υποστήριξή της Κοινωνικής Ένταξης για παιδιά εφήβους, νέους – 

Προετοιμασία Συμβούλων Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. Workshops 

 

Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων 

Ενημερωτικές δράσεις για την Κοινότητα 

Υπηρεσίες συντήρησης ιστοσελίδας, υποστήριξης τηλεδιασκέψεων και 

Άλλες ενέργειες στο πλαίσιο της δημοσιότητας/δικτύωσης όπως  Ημερίδες 

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 

Συγκεντρωτική Παρουσίαση 

JUNIOR 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ Α/Μ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

29 

20 

27,92 

15 

17,2 

13,2 

13,2 

12 



 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Σ9,Σ10 16. Σύμβουλος Απασχόλησης

Σ11 8. Παιδίατρος/ Γενικός Ιατρός, Ιατρός 

Δημόσιας Υγείας, Επιδημιολόγος

Σ12,Σ16, 

Σ32 

15. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες 

(ad hoc π.χ. mentoring,, ειδικοί 

παιδαγωγοί κ.λπ.) 

Σ17-Σ31 14. Επιστημονικές Ειδικότητες 

Δημιουργικής Απασχόλησης 

(Γυμναστής, Καθηγητές, Μουσικοί, 

μέλη θεατρικών ομάδων κ.λπ.)

Σ33 21. Σύμβουλος Δημοσιότητας

 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

Senior: Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 10ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία 

Μedian: πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία

Junior: Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία 

 

Πίνακας 8: Αντικειμενική Εκτίμηση Κοστολόγησης 

σύνδεση με «μοναδιαίο Κόστος 

 

Η κατανομή της απασχόλησης κάθε στελέχους της Ο.Ε. φαίνεται στον 

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 Κόστος

έρευνας αγοράς με βάση του ΙΔΟΧ), γίνεται στον πίνακα που ακολουθεί

 

  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

1 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 

2 

Ιατροί Πτυχιούχοι με μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία 

3 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

4 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία (junior)

5 

6 Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδικότητες

ΜΕΛΗ SENIOR MEDIAN JUNIOR

Απασχόλησης 2   2   

Παιδίατρος/ Γενικός Ιατρός, Ιατρός 

Δημόσιας Υγείας, Επιδημιολόγος 
1   1   

Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες 

(ad hoc π.χ. mentoring,, ειδικοί 6     6 

Ειδικότητες 

Δημιουργικής Απασχόλησης 

(Γυμναστής, Καθηγητές, Μουσικοί, 

μέλη θεατρικών ομάδων κ.λπ.) 

15     15 

Σύμβουλος Δημοσιότητας 1     1 

37 2 8 26 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 10ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία 

: πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία  

: Αντικειμενική Εκτίμηση Κοστολόγησης - Εκπαιδευτικό Επίπεδο, εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου και

σύνδεση με «μοναδιαίο Κόστος – Κόστος Ανθρωπομήνα» 

Η κατανομή της απασχόλησης κάθε στελέχους της Ο.Ε. φαίνεται στον επόμενο Πίνακα. 

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 Κόστος  (στο πλαίσιο της Θ.Ο.Ε. και 

του ΙΔΟΧ), γίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

ΜΕΛΗ Ο.Ε. 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 10ετή εμπειρία ή 

με 15ετή εμπειρία (senior) 

Ιατροί Πτυχιούχοι με μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία 

(median) 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή 

με 10ετή εμπειρία (median) 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία (junior) 

Ειδικοί σε Δημιουργική Απασχόληση 

Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδικότητες 
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JUNIOR 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ Α/Μ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

11 

8 

54,23 

60 

10 

290,75 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 10ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία  

: πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο, εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου και 

Η κοστολόγηση του παρεχόμενου Ανθρωπομήνα (Α/Μ) ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο και έτη εμπειρίας των μελών της 

(στο πλαίσιο της Θ.Ο.Ε. και 

Κόστος Α/Μ με 

υπολογισμό 14/12  

1.900 € 

1.900 € 

1.700 € 

1.550 € 

1.550 € 

1.400 € 



Πίνακας 9: Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση εκτιμώμενου απαιτούμενου ανθρωποχρόνου και κόστους 

ανά Κοινωνικό Τομέα και αναλυτικά ανά ειδικότητα

Αναλυτική παρουσίαση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ)

ΚΤ0. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ    

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  
0 

ΚΤ0.  

ΚΤ1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

  

1.1

1.2

1.3

ΚΤ1.   

ΚΤ2 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 

ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

ΚΤ2.1: 

Ψ/ΚΗ ΣΥΜΒ/ΚΗ & ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΞΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΚΤ2.2 

ΥΠΟΣΤ ΚΟΙΝ ΕΝΤ 

"ΣυΜΕτέχω" 

  

  

2.1.1

2.1.1

2.1.2.

2.1.3

2.1.4

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.6

2.1.6

2.2.1

2.2.2

2.2.3

 ΚΤ2.   

ΚΤ3. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ   

3.1

3.2

 ΚΤ3.   

ΚΤ4.   

: Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση εκτιμώμενου απαιτούμενου ανθρωποχρόνου και κόστους 

ανά Κοινωνικό Τομέα και αναλυτικά ανά ειδικότητα  στελέχους Ομάδας Έργου). 

Αναλυτική παρουσίαση  γίνεται στο παράρτημα του παρόντος. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 
Ομάδα Έργου 

Προβλεπόμενοι 

Ανθρωπομήνες 

Απασχόλησης

 19.  Διοικητικός 29,0

  29,00

1.1 1.Υπεύθυνος Ομάδας Έργου(s)  20

1.2 3. Κοινωνικός Επιστήμονας (j)  11

1.3 3. Κοινωνικός Επιστήμονας(m) 5,42

  36,42

2.1.1 2. Κοινωνικός Λειτουργός (m)  13,0

2.1.1 5. Παιδοψυχολόγος (m) 13,0

2.1.2. 
16. Σύμβουλος Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (m) 
11,0

2.1.3 3. Κοινωνικός Επιστήμονας (j) 5,5

2.1.4 6. Λογοθεραπευτής (m) 11,0

2.1.4 9. Εργοθεραπευτής (m)  11,0

2.1.5 3. Κοινωνικός Επιστήμονας (j) 3,5

2.1.6 5. Παιδοψυχολόγος (m) 2,0

2.1.6 2. Κοινωνικός Λειτουργός (m) 2,0

2.1.6 7. Επισκέπτης υγείας (j) 12,0

2.2.1 3. Κοινωνικός Επιστήμονας (m) 2,5

2.2.2 
15. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες 

(Σύμβουλοι Νέων) (j) 
31,0

2.2.3 

14. Επιστημονικές Ειδικότητες 

Δημιουργικής Απασχόλησης (j) 
60,0

   177,5

3.1 21. Σύμβουλος Δημοσιότητας (j) 10

3.2 

15. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες 

(πληροφορικής- j)   
9,23

   19,23

 8. Παιδίατρος (s) 8,0
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: Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση εκτιμώμενου απαιτούμενου ανθρωποχρόνου και κόστους  (συνολικά 

στελέχους Ομάδας Έργου).  

Προβλεπόμενοι 

Ανθρωπομήνες 

Απασχόλησης 

Κόστος 

29,0 40.600 

29,00 40.600 

20 38.000 

11 17.050 

5,42 9.214 

36,42 64.264 

13,0 22.100 

13,0 22.100 

11,0 18.700 

5,5 8.525 

11,0 18.700 

11,0 18,700 

3,5 5.425 

2,0 3.400 

2,0 3.400 

12,0 18.600 

,5 4.250 

31,0 48.050 

60,0 93.000 

177,5 284.950 

10 15.500 

9,23 
14.307 

19,23 29.807 

8,0 15.200 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΚΤ4  

  

Πίνακας 10: Αναλυτική παρουσίαση 

πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και συνολικά ανά Κατηγορία

ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
ΚΑΤΗΓΟ

ΡΙΑ 

Υπεύθυνος Ομάδας 

Έργου (15 έτη εμπειρία) 

ΥΟΕ 

Κοινωνικός Επιστήμονας  

 

Σ1 

Σ2, Σ3 

Παιδίατρος  Σ11 

Παιδοψυχολόγος Σ5 

Λογοθεραπευτής  Σ6 

9.Εργοθεραπευτής  Σ7 

15.Ειδικός Παιδαγωγός  Σ12-Σ13 

16.Σύμβουλος 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

Σ9-Σ10 

2.Κοινωνικός Λειτουργός  Σ4 

7.Επισκέπτης Υγείας  Σ8 

15.Λοιπές Επιστημονικές 

Ειδικότητες 

(πληροφορικής)  

Σ14 

15.Λοιπές Επιστημονικές 

Ειδικότητες (Σύμβουλοι 

Νέων)  

Σ15-

Σ16-Σ32 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 
Ομάδα Έργου 

Προβλεπόμενοι 

Ανθρωπομήνες 

Απασχόλησης

5. Παιδοψυχολόγος (m) 2,2

6. Λογοθεραπευτής (m) 2,2

9. Εργοθεραπευτής (m) 2,2

15. Ειδικός Παιδαγωγός (j) 14,0

  28,60 

  290,75

 

 

: Αναλυτική παρουσίαση Ομάδας Έργου, Εκπαιδευτικού Επιπέδου καθενός εξ αυτών, και εκτιμώμενο 

πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και συνολικά ανά Κατηγορία

ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

2 Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπ/σης και Μεταπτυχιακό Τίτλο 

σπουδών (ή ανάλογο τίτλο) Οικονομικών ή Κοινωνικών 

Επιστημών και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή 

υπηρεσιών σε συναφή έργα 

1 Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών και αποδεδειγμένη εμπειρία σε 

έργα/υπηρεσίες για παιδιά και νέους  

2 Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών  

1 Πτυχίο Ιατρικής, ειδικότητα παιδιατρικής  

1 Πτυχίο ψυχολογίας με μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση στην 

παιδική ηλικία και εργασιακή εμπειρία σε παιδιά, εφήβους, 

νέους 

1 Πτυχίο λογοθεραπευτή/λογοπεδικού με μεταπτυχιακή 

ειδίκευση και εργασιακή εμπειρία στην παιδική ηλικία 

1 Πτυχίο Εργοθεραπευτή με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην 

παιδική ηλικία και εργασιακή εμπειρία σε παιδιά

2 Πτυχίο Παιδαγωγικών Σχολών με ειδίκευση στην ειδική αγωγή

2 Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με πιστοποίηση από 

τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Επαγγελματικών 

Προσόντων ( ΕΟΠΕΠ) της επάρκειας ως Συμβούλου 

Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

1 Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος 

και εμπειρία σε παιδιά και νέους  

1 Πτυχίο Επισκέπτη Υγείας  

1 Πτυχίο Πληροφορικής  

3 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  με επιμόρφωση  σε 

θέματα  αποδεδειγμένη εμπειρία  1
ος

 έτους στη 

συμβουλευτική  νέων  υπηρεσίες του δημοσίου και της 

αυτοδιοίκησης  ή σε κοινωνικές/ ανθρωπιστικές οργανώσεις 
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Προβλεπόμενοι 

Ανθρωπομήνες 

Απασχόλησης 

Κόστος 

2,2 3.740 

2,2 3.740 

2,2 3.740 

14,0 21.700 

28,60  48.120 

290,75 467.741 

Ομάδας Έργου, Εκπαιδευτικού Επιπέδου καθενός εξ αυτών, και εκτιμώμενο 

πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και συνολικά ανά Κατηγορία 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

εκπ/σης και Μεταπτυχιακό Τίτλο 

σπουδών (ή ανάλογο τίτλο) Οικονομικών ή Κοινωνικών 

Επιστημών και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή 

senior 

Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών και αποδεδειγμένη εμπειρία σε median 

junior 

median 

με μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση στην 

παιδική ηλικία και εργασιακή εμπειρία σε παιδιά, εφήβους, 

median 

Πτυχίο λογοθεραπευτή/λογοπεδικού με μεταπτυχιακή 

ειδίκευση και εργασιακή εμπειρία στην παιδική ηλικία  

median 

Πτυχίο Εργοθεραπευτή με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην 

παιδική ηλικία και εργασιακή εμπειρία σε παιδιά 

median 

Πτυχίο Παιδαγωγικών Σχολών με ειδίκευση στην ειδική αγωγή  junior 

Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με πιστοποίηση από 

τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Επαγγελματικών 

Προσόντων ( ΕΟΠΕΠ) της επάρκειας ως Συμβούλου 

Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  

median 

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος median 

junior 

 junior 

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  με επιμόρφωση  σε 

έτους στη 

συμβουλευτική  νέων  υπηρεσίες του δημοσίου και της 

αυτοδιοίκησης  ή σε κοινωνικές/ ανθρωπιστικές οργανώσεις 

 junior 



ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
ΚΑΤΗΓΟ

ΡΙΑ 

14.Επιστημονικές 

ειδικότητες Δημιουργικής 

Απασχόλησης  

Σ17-Σ31 

21.Σύμβουλος 

Δημοσιότητας 

Σ33 

19.Διοικητικός ΔΙΟΙ 

 

4. Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. 

Εντός του 2
ου

 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, θα διαθέτει 

ενδιαφερόμενων, των συναντήσεων της Ομάδας Έργου και διεκπεραίωσης των διοικητικών λειτουργιών του. Ο χώρος θα  

βρίσκεται εντός της πόλης, κατά προτίμηση κεντρικό σημε

υπολογίζονται οι βοηθητικοί χώροι) και  προσβάσιμος για τα ΑμεΑ. Θα διαθέτει βασικό εξοπλισμό γραφείου (τουλάχιστον 

2 γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες, τραπέζι ομαδικών συναντήσεων) και τηλεφωνική σύνδεση

απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό Τ.Π.Ε. και τον απαιτούμενο  εξοπλισμό για τις διοικητικές λειτουργίες του έργου 

(ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, αναλώσιμα, κ.α.).Την πλήρη ευθύνη λειτουργίας του χώρου και τις λειτουργικές 

δαπάνες έχει ο ανάδοχος.  

Για τις δράσεις της Κ.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

 (Υπο)δράση 2.1.1 «Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο»

έργου στην Αγία Βαρβάρα  

 (Υπο)δράση 2.1.2. Επαγγελματικός

θα είναι οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου.

 (Υπο)δράση 2.1.3. Συμβουλευτική υποστήριξη 

είναι θα είναι οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου.

 (Υπο)δράση 2.1.4. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία.

είναι θα είναι οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου.

 (Υπο)δράση 2.1.5. Παρέμβαση για Γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους με παιδιά και νέους (Ομαδικές συναντήσεις)

Κύριος χώρος λειτουργίας θα είναι 

 (Υπο)δράση 2.1.6. Κατ’ οίκον φροντίδας και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα σχετικά με την προαγωγή υγείας σε 

οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Κύριος χώρος λειτουργίας θα είναι  το σπίτι των ωφελούμενων. 

Για τις δράσεις της Κ.2.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑ

εξής: 

Οι ομάδες συγκροτούνται και λειτουργούν στα σχολεία μετά το πέρας της λειτουργίας τους, σε δημοτικούς χώρους (Ωδείο, 

Εικαστικά, Αίθουσες χορού, στούντιο μουσικής τεχνολογίας, άλλες αίθουσες) ή/και σε ελεύθε

που ενδείκνυνται για κάθε δράση (άλση, πάρκα, πλατείες, κτλ.).

Για τις δράσεις της Κ.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Αγία Βαρβάρα  

Για τις δράσεις της Κ.4  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Δήμου που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος φέρει τον απαιτούμενο εξοπλισμό

και διαγνωστικά εργαλεία) για την παροχή της υπηρεσίας.

ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ενασχόλησης με θέματα κοινωνικής ένταξης νέων /προστασίας 

ανηλίκων  

15 Πτυχία συναφή με ειδικότητες δημιουργικής απασχόλησης. Οι 

ειδικότητες θα ποικίλουν  και θα προσδιοριστούν με βάση τα 

ενδιαφέροντα των νέων  (Γυμναστές, Καθηγητές χορού, 

Καθηγητές Ζωγραφικής, Καθηγητές Θεάτρου) 

1 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Επικοινωνίας 

2 1 Πτυχιούχος ΠΕ/ΤΕ και 1 απόφοιτος ΔΕ 

Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.  

μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, θα διαθέτει χώρο αναφοράς του Έργου,

ενδιαφερόμενων, των συναντήσεων της Ομάδας Έργου και διεκπεραίωσης των διοικητικών λειτουργιών του. Ο χώρος θα  

βρίσκεται εντός της πόλης, κατά προτίμηση κεντρικό σημείο, θα είναι ισόγειος, τουλάχιστον 70 τ.μ., (χωρίς να 

υπολογίζονται οι βοηθητικοί χώροι) και  προσβάσιμος για τα ΑμεΑ. Θα διαθέτει βασικό εξοπλισμό γραφείου (τουλάχιστον 

2 γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες, τραπέζι ομαδικών συναντήσεων) και τηλεφωνική σύνδεση

απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό Τ.Π.Ε. και τον απαιτούμενο  εξοπλισμό για τις διοικητικές λειτουργίες του έργου 

(ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, αναλώσιμα, κ.α.).Την πλήρη ευθύνη λειτουργίας του χώρου και τις λειτουργικές 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ, ισχύουν τα εξής: 

«Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο». Κύριος χώρος λειτουργίας θα είναι 

ς Προσανατολισμός & Συμβουλευτική εφήβων και νέων. Κύριος χώρος λειτουργίας 

οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου. 

υμβουλευτική υποστήριξη Νέων Φροντιστών (πιλοτική εφαρμογή). Κύριος χώρος λειτουργίας θα 

θα είναι οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου. 

2.1.4. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία. Κύριος χώρος λειτουργίας θα 

νωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου. 

2.1.5. Παρέμβαση για Γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους με παιδιά και νέους (Ομαδικές συναντήσεις)

Κύριος χώρος λειτουργίας θα είναι θα είναι οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου.

Κατ’ οίκον φροντίδας και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα σχετικά με την προαγωγή υγείας σε 

Κύριος χώρος λειτουργίας θα είναι  το σπίτι των ωφελούμενων. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΝΕΟΥΣ –

Οι ομάδες συγκροτούνται και λειτουργούν στα σχολεία μετά το πέρας της λειτουργίας τους, σε δημοτικούς χώρους (Ωδείο, 

Εικαστικά, Αίθουσες χορού, στούντιο μουσικής τεχνολογίας, άλλες αίθουσες) ή/και σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους 

που ενδείκνυνται για κάθε δράση (άλση, πάρκα, πλατείες, κτλ.). 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Κύριος χώρος λειτουργίας θα είναι ο χώρος αναφοράς του έργου στην 

ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ οι υπηρεσίες παρέχονται σε χώρο των σταθμών του 

Δήμου που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος φέρει τον απαιτούμενο εξοπλισμό

για την παροχή της υπηρεσίας. 
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ενασχόλησης με θέματα κοινωνικής ένταξης νέων /προστασίας 

Πτυχία συναφή με ειδικότητες δημιουργικής απασχόλησης. Οι 

ειδικότητες θα ποικίλουν  και θα προσδιοριστούν με βάση τα 

ενδιαφέροντα των νέων  (Γυμναστές, Καθηγητές χορού, 

  

 junior 

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Επικοινωνίας   junior 

Διοικητικοί 

του Έργου, ενημέρωσης των 

ενδιαφερόμενων, των συναντήσεων της Ομάδας Έργου και διεκπεραίωσης των διοικητικών λειτουργιών του. Ο χώρος θα  

ίο, θα είναι ισόγειος, τουλάχιστον 70 τ.μ., (χωρίς να 

υπολογίζονται οι βοηθητικοί χώροι) και  προσβάσιμος για τα ΑμεΑ. Θα διαθέτει βασικό εξοπλισμό γραφείου (τουλάχιστον 

2 γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες, τραπέζι ομαδικών συναντήσεων) και τηλεφωνική σύνδεση. Θα διαθέσει τον 

απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό Τ.Π.Ε. και τον απαιτούμενο  εξοπλισμό για τις διοικητικές λειτουργίες του έργου 

(ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, αναλώσιμα, κ.α.).Την πλήρη ευθύνη λειτουργίας του χώρου και τις λειτουργικές 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

θα είναι ο χώρος αναφοράς του 

. Κύριος χώρος λειτουργίας 

Κύριος χώρος λειτουργίας θα 

Κύριος χώρος λειτουργίας θα 

2.1.5. Παρέμβαση για Γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους με παιδιά και νέους (Ομαδικές συναντήσεις). 

θα είναι οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου. 

Κατ’ οίκον φροντίδας και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα σχετικά με την προαγωγή υγείας σε 

Κύριος χώρος λειτουργίας θα είναι  το σπίτι των ωφελούμενων.  

– «ΣυΜΕτέχω» ισχύουν τα 

Οι ομάδες συγκροτούνται και λειτουργούν στα σχολεία μετά το πέρας της λειτουργίας τους, σε δημοτικούς χώρους (Ωδείο, 

ρους κοινόχρηστους χώρους 

Κύριος χώρος λειτουργίας θα είναι ο χώρος αναφοράς του έργου στην 

οι υπηρεσίες παρέχονται σε χώρο των σταθμών του 

Δήμου που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος φέρει τον απαιτούμενο εξοπλισμό  (φορητό  υπολογιστή 



Ο Ανάδοχος, με την συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής, θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης των μελών της Ο.Ε., 

ιδίως στο πλαίσιο της επιτόπου παροχής των υπηρεσιών του προς τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 

κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τις οδ

19. 

 

5. Διάρκεια και παραδοτέα του έργου

 

Το Έργο έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες

Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπονται Παραδοτέα με τη μορφή τριμηνιαίων Εκθέσεων 

γίνεται απολογιστική αναφορά των πεπραγμένων του τριμήνου αναφοράς, ενώ προτείνεται και προγραμματισμός 

εργασιών για το επόμενο τρίμηνο. Το 

απολογισμού του Έργου  

Το πρώτο Παραδοτέο (Π1) υποβάλλεται στο τέλος του 1ου μήνα της Σύμβασης και αφορά στην επικαιροποιημένη έκθεση 

οργάνωσης και σχεδιασμού του Έργου.

και των μέσων / εργαλείων που θα αξιοποιηθούν.

Ο αρχικός προγραμματισμός της σύνθεσης της επιτόπου ομάδας έργου θα αποτελέσει αντικείμενο του Π1, ο δε 

Υπεύθυνος Έργου θα προτείνει στην αρχή κάθε τριμήνου την σύνθεσή της στην Αναθέτουσα Αρχή, τεκμηριώνοντας 

προσαρμογές και αλλαγές από τον αρχικό προγραμματισμό.

Πίνακας 11: Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα υποβολής και Ροές Πληρωμών 

Π
α

ρ
α

δ
ο

τέ
ο

 

Τίτλος 

Π.1 Έκθεση Οργάνωσης και 

Σχεδιασμού του Έργου 

Π.2 1η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών  

Π.3 2η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 

Π.4 3η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 

Π.5 4η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών  

Π.6 5η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 

Π.7 6η Διμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

Π.8 Έκθεση Ολοκλήρωσης και 

Απολογισμού του Έργου 

 ΣΥΝΟΛΟ 

 ΦΠΑ 24% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

  

της Αναθέτουσας Αρχής, θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης των μελών της Ο.Ε., 

ιδίως στο πλαίσιο της επιτόπου παροχής των υπηρεσιών του προς τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 

κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του 

Διάρκεια και παραδοτέα του έργου 

μήνες. 

Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπονται Παραδοτέα με τη μορφή τριμηνιαίων Εκθέσεων Προόδου. Σε κάθε Έκθεση Προόδου 

γίνεται απολογιστική αναφορά των πεπραγμένων του τριμήνου αναφοράς, ενώ προτείνεται και προγραμματισμός 

Το τελευταίο παραδοτέο Π-8  περιλαμβάνει την έκθεση ολοκλήρωσης και συνολικού 

υποβάλλεται στο τέλος του 1ου μήνα της Σύμβασης και αφορά στην επικαιροποιημένη έκθεση 

. Σε αυτό περιλαμβάνεται επίσης ο προγραμματισμός των επικοινωνιακών δράσεων 

εργαλείων που θα αξιοποιηθούν.   

Ο αρχικός προγραμματισμός της σύνθεσης της επιτόπου ομάδας έργου θα αποτελέσει αντικείμενο του Π1, ο δε 

Υπεύθυνος Έργου θα προτείνει στην αρχή κάθε τριμήνου την σύνθεσή της στην Αναθέτουσα Αρχή, τεκμηριώνοντας 

αι αλλαγές από τον αρχικό προγραμματισμό. 

: Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα υποβολής και Ροές Πληρωμών 

 

Χρόνος Υποβολής 
Ποσό (χωρίς 

1 μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

4 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

7 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

10 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

13 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

16 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

 18 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

18 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 
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της Αναθέτουσας Αρχής, θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης των μελών της Ο.Ε., 

ιδίως στο πλαίσιο της επιτόπου παροχής των υπηρεσιών του προς τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 

ηγίες του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του COVID-

ροόδου. Σε κάθε Έκθεση Προόδου 

γίνεται απολογιστική αναφορά των πεπραγμένων του τριμήνου αναφοράς, ενώ προτείνεται και προγραμματισμός 

περιλαμβάνει την έκθεση ολοκλήρωσης και συνολικού 

υποβάλλεται στο τέλος του 1ου μήνα της Σύμβασης και αφορά στην επικαιροποιημένη έκθεση 

προγραμματισμός των επικοινωνιακών δράσεων 

Ο αρχικός προγραμματισμός της σύνθεσης της επιτόπου ομάδας έργου θα αποτελέσει αντικείμενο του Π1, ο δε 

Υπεύθυνος Έργου θα προτείνει στην αρχή κάθε τριμήνου την σύνθεσή της στην Αναθέτουσα Αρχή, τεκμηριώνοντας 

: Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα υποβολής και Ροές Πληρωμών  

Ποσό (χωρίς 

ΦΠΑ) 

16.163 

55.921,00 

78.406,50 

78.104,00 

75.733,50 

79.234,00 

64.754,00 

19.825,00 

467.741,00 

     112.257,72 €  

     579.998,22 €  



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΩΝ  

ΠΑΚΕΤΟ 1
Ο

 

ΧΡΟΝΟΣ:   ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Το πακέτο περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται:  

 Επικαιροποίηση 

 Οργάνωση του χώρου

 Ηλεκτρονικό  και έντυπο πληροφοριακό υλικό ενημέρωσης των πολιτών και προσέλκυσης 

ωφελούμενων

 Παραγωγή λογότυπου του Έργου με 

πληροφοριών για το Έργο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

 ΠΑΚΕΤΟ 2
Ο

 

ΧΡΟΝΟΣ:   4
ος

  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (πρώτο τρίμηνο μετά  

το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

 Οργάνωση της διαδικασίας συντονισμού και της διοικητικής 

συστήματος καταγραφής των ωφελούμενων  και παρακολούθησης των δράσεων

  Πραγματοποίηση των 

 Διαδικασίες επιλογής

 Πραγματοποίηση Ημερίδας 

 Ενημέρωση Ιστοσελίδας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:   ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

ΠΑΚΕΤΟ 3
Ο

 

ΧΡΟΝΟΣ:   7
ος

  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (δεύτερο τρίμηνο 

μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

 Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία 

 Πραγματοποίηση των 

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Διαδικασίες επιλογής

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:   ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ  

 

ΠΑΚΕΤΟ 4
Ο

 

ΧΡΟΝΟΣ:   10
ος

  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω 

μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

 Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων 

 Πραγματοποίηση των 

ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το πακέτο περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται:  

Επικαιροποίηση  του σχεδίου δράσης και το σχεδίου δημοσιότητας. 

Οργάνωση του χώρου 

Ηλεκτρονικό  και έντυπο πληροφοριακό υλικό ενημέρωσης των πολιτών και προσέλκυσης 

ωφελούμενων 

Παραγωγή λογότυπου του Έργου με banner στην ιστοσελίδα του Δήμου και καταχώρηση  

πληροφοριών για το Έργο 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (πρώτο τρίμηνο μετά  

μήνας προετοιμασίας) 

Οργάνωση της διαδικασίας συντονισμού και της διοικητικής υποστήριξης: Οργάνωση του 

συστήματος καταγραφής των ωφελούμενων  και παρακολούθησης των δράσεων

Πραγματοποίηση των (υπο) δράσεων της Κ.2. που ξεκινούν  αυτό το τρίμηνο

Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων

Πραγματοποίηση Ημερίδας  

Ενημέρωση Ιστοσελίδας 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (δεύτερο τρίμηνο 

μήνας προετοιμασίας) 

, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων 

Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων  Κ.1, Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο .

Ενημέρωση της ιστοσελίδας 

Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων

Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις. 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (

μήνας προετοιμασίας) 

Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων 

Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων  Κ.1, Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο .
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Το πακέτο περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται:   

Ηλεκτρονικό  και έντυπο πληροφοριακό υλικό ενημέρωσης των πολιτών και προσέλκυσης 

στην ιστοσελίδα του Δήμου και καταχώρηση  

Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (πρώτο τρίμηνο μετά  

υποστήριξης: Οργάνωση του 

συστήματος καταγραφής των ωφελούμενων  και παρακολούθησης των δράσεων 

που ξεκινούν  αυτό το τρίμηνο 

καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων 

Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (δεύτερο τρίμηνο 

και διοικητική υποστήριξη των δράσεων  

Κ.1, Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο . 

καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων 

ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (τρίτο τρίμηνο 

Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων  

(υπό)δράσεων  Κ.1, Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο . 



 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Διαδικασίες επιλογής

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ  

 

ΠΑΚΕΤΟ 5
Ο

 

ΧΡΟΝΟΣ:   13
ος

  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (

μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

 Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων 

 Πραγματοποίηση των 

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων

 Πραγματοποίηση Ημερίδας 

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

ΠΑΚΕΤΟ 6
Ο

 

ΧΡΟΝΟΣ:   16
ος

  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (

μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

 Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων 

 Πραγματοποίηση των 

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Διαδικασίες επιλογής

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Με βάση τον επιμερισμό ανά μήνα του συνολικού χρόνου απασχόλησης κάθε ειδικότητας, υπολογίστηκε  

χρόνος απασχόλησης (και αμοιβή) 3 μηνών για κάθε στέλεχος. 

 

ΠΑΚΕΤΟ 7
Ο

 

ΧΡΟΝΟΣ:   18
ος

  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  

 Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων 

 Πραγματοποίηση των 

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων

 Πραγματοποίηση Συνεδρίου

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

  

Ενημέρωση της ιστοσελίδας 

Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων

Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις. 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (

μήνας προετοιμασίας) 

Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων 

Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων  Κ.1, Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο .

Ενημέρωση της ιστοσελίδας 

Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων

Πραγματοποίηση Ημερίδας  

Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (

μήνας προετοιμασίας) 

Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων 

Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων  Κ.1, Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο .

Ενημέρωση της ιστοσελίδας 

Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων

Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις. 

Με βάση τον επιμερισμό ανά μήνα του συνολικού χρόνου απασχόλησης κάθε ειδικότητας, υπολογίστηκε  

χρόνος απασχόλησης (και αμοιβή) 3 μηνών για κάθε στέλεχος.  

ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  τους μήνες 17 & 18 του έργου:

Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων 

Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων  Κ.1, Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο .

Ενημέρωση της ιστοσελίδας 

Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων

Πραγματοποίηση Συνεδρίου 

Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις. 
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και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων 

Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (τέταρτο τρίμηνο 

Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων  

Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο . 

Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων 

Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (πέμπτο τρίμηνο 

Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων  

(υπό)δράσεων  Κ.1, Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο . 

ωφελούμενων 

Με βάση τον επιμερισμό ανά μήνα του συνολικού χρόνου απασχόλησης κάθε ειδικότητας, υπολογίστηκε  

τους μήνες 17 & 18 του έργου: 

Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων  

(υπό)δράσεων  Κ.1, Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο . 

Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων 



 

ΠΑΚΕΤΟ 8
Ο

 

ΧΡΟΝΟΣ:   18
ος

  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει την Έκθεση Ολοκλήρωσης & συνολικού Απολογισμού Έργου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

 

Πακέτα 

Παραδοτέ

ων  

Τίτλος 

Χρόνος 

Υποβολ

ής

Π1 

Επικαιροποιημέ

νη Έκθεση 

Οργάνωσης και 

Σχεδιασμού του 

Έργου 

1 μήνας 

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ

Π2 

1η Τριμηνιαία 

Έκθεση 

Εργασιών  

4 μήνας 

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ

ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιλαμβάνει την Έκθεση Ολοκλήρωσης & συνολικού Απολογισμού Έργου. 

Χρόνος 

Υποβολ

ής 

Παραδοτέα 
Στέλεχ

ος 

Ανθρ/μήν

ες   

Μικτό 

Κόστος 

Α/Μ με 

14/12 

(περ/ντ

αι ΙΚΑ, 

φόροι  

1 μήνας 

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

Π.1.1 Έκθεση 

σχεδιασμού 

και 

μεθοδολογία 

των δράσεων 

με 

χρονοδιάγραμ

μα 

2ΔΙΟΙ 1,40 1.400,00  

2ΥΟΕ 0,50 1.900,00  

Σ1 0,40 1.700,00  

Σ2 0,20 1.550,00  

Σ3 0,20 1.550,00  

Σ4 0,65 1.700,00  

Σ5 0,74 1.700,00  

Σ6 0,60 1.700,00  

Σ7 0,90 1.700,00  

Σ8 0,69 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,35 1.700,00  

Π.1.2 Σχέδιο 

επικοινωνιακώ

ν δράσεων, 

δημοσιότητας 

και 

προσέλκυσης  

ωφελούμενων  

2ΔΙΟΙ 1,50 1.400,00  

2ΥΟΕ 0,50 1.900,00  

Σ32 1,00 1.550,00  

Σ33 0,50 1.550,00  

4 μήνας 

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

Π.2.1 Έκθεση 

Εργασιών και 

Δράσεων ανά 

Κ.Τ 

2ΔΙΟΙ 1,50 1.400,00  

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  

Σ1 0,67 1.700,00  

Σ2 0,80 1.550,00  

Σ3 1,00 1.550,00  

Σ4 1,13 1.700,00  

Σ5 1,30 1.700,00  

Σ6 0,95 1.700,00  

Σ7 0,95 1.700,00  

Σ8 0,90 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,65 1.700,00  

Σ11 0,28 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 1,70 1.550,00  
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Κόστος 

Στελέχο

υς 

(χωρίς 

ΦΠΑ)  

Συνολικό 

κόστος 

παραδοτέ

ου χωρίς 

ΦΠΑ 24%  

1.400,00   1.960 

16.163 

1.900,00   950 

1.700,00   680 

1.550,00   310 

1.550,00   310 

1.700,00   1.105 

1.700,00   1.258 

1.700,00   1.020 

1.700,00   1.530 

1.550,00   1.070 

1.700,00   595 

1.400,00   2.100 

1.900,00   950 

1.550,00   1.550 

1.550,00   

775 

1.400,00   2.100 

55921,00 

1.900,00   1.900 

1.700,00   1.139 

1.550,00   1.240 

1.550,00   1.550 

1.700,00   1.921 

1.700,00   2.210 

1.700,00   1.615 

1.700,00   1.615 

1.550,00   1.395 

1.700,00   1.105 

1.900,00   532 

1.550,00   2.635 



Π3 

2η Τριμηνιαία 

Έκθεση 

Εργασιών  

7 μήνας 

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ

Σ17- 

Σ31 2,00 1.550,00  

Π.2.2 . 

Κατάσταση και 

Ψηφιακός 

ατομικός 

φάκελος 

ωφελούμενων 

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  

Σ1 0,50 1.700,00  

Σ2 0,50 1.550,00  

Σ3 0,80 1.550,00  

Σ4 1,12 1.700,00  

Σ5 1,26 1.700,00  

Σ6 0,95 1.700,00  

Σ7 0,95 1.700,00  

Σ8 0,85 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,65 1.700,00  

Σ11 0,27 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 1,70 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 2,00 1.550,00  

Π.2.3.  

Ημερίδα (1η)  

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  

Σ32 1,35 1.550,00  

Σ33 2,00 1.550,00  

7 μήνας 

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

Π.3.1 Έκθεση 

Εργασιών και 

Δράσεων ανά 

Κ.Τ 

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  

Σ1 0,50 1.700,00  

Σ2 0,50 1.550,00  

Σ3 0,75 1.550,00  

Σ4 1,00 1.700,00  

Σ5 0,90 1.700,00  

Σ6 0,70 1.700,00  

Σ7 0,70 1.700,00  

Σ8 0,63 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ11 0,55 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 3,00 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  

Σ32 0,50 1.550,00  

Σ33 0,50 1.550,00  

Π.3.2 . 

Κατάσταση και 

Ψηφιακός 

ατομικός 

φάκελος 

ωφελούμενων 

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  

Σ1 0,50 1.700,00  

Σ2 0,50 1.550,00  

Σ3 0,50 1.550,00  

30 

 

1.550,00   3.100 

1.400,00   2.030 

1.900,00   1.900 

1.700,00   850 

1.550,00   775 

1.550,00   1.240 

1.700,00   1.904 

1.700,00   2.142 

1.700,00   1.615 

1.700,00   1.615 

1.550,00   1.318 

1.700,00   1.105 

1.900,00   513 

1.550,00   2.635 

1.550,00   3.100 

1.400,00   2.030 

1.900,00   1.900 

1.550,00   2.093 

1.550,00   3.100 

1.400,00   2.030 

78.406,50 

1.900,00   1.900 

1.700,00   850 

1.550,00   775 

1.550,00   1.163 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.530 

1.700,00   1.190 

1.700,00   1.190 

1.550,00   977 

1.700,00   1.020 

1.900,00   1.045 

1.550,00   4.650 

1.550,00   5.425 

1.550,00   775 

1.550,00   775 

1.400,00   2.030 

1.900,00   1.900 

1.700,00   850 

1.550,00   775 

1.550,00   775 



Π4 

3η Τριμηνιαία 

Έκθεση 

Εργασιών  

10ος 

μήνας 

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ

Σ4 1,00 1.700,00  

Σ5 1,00 1.700,00  

Σ6 0,70 1.700,00  

Σ7 0,70 1.700,00  

Σ8 0,63 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ11 0,55 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 3,00 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  

Π.3.3.  Έκθεση 

αξιολόγησης 

της πορείας 

υλοποίησης 

του έργου/ 

προτάσεις  

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  

Σ1 0,17 1.700,00  

Σ2 0,40 1.550,00  

Σ3 0,50 1.550,00  

Σ4 0,70 1.700,00  

Σ5 1,00 1.700,00  

Σ6 0,70 1.700,00  

Σ7 0,70 1.700,00  

Σ8 0,63 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ11 0,55 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 3,00 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  

Σ32 0,91 1.550,00  

Σ33 0,50 1.550,00  

μήνας 

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

Π.4.1 Έκθεση 

Εργασιών και 

Δράσεων ανά 

Κ.Τ 

2ΔΙΟΙ 1,50 1.400,00  

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  

Σ1 0,50 1.700,00  

Σ2 0,50 1.550,00  

Σ3 0,75 1.550,00  

Σ4 1,00 1.700,00  

Σ5 1,00 1.700,00  

Σ6 0,70 1.700,00  

Σ7 0,70 1.700,00  

Σ8 0,63 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ11 0,55 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 3,00 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  
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1.700,00   1.700 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.190 

1.700,00   1.190 

1.550,00   977 

1.700,00   1.020 

1.900,00   1.045 

1.550,00   4.650 

1.550,00   5.425 

1.400,00   2.030 

1.900,00   1.900 

1.700,00   289 

1.550,00   620 

1.550,00   775 

1.700,00   1.190 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.190 

1.700,00   1.190 

1.550,00   977 

1.700,00   1.020 

1.900,00   1.045 

1.550,00   4.650 

1.550,00   5.425 

1.550,00   1.411 

1.550,00   775 

1.400,00   2.100 

78.104,00 

1.900,00   1.900 

1.700,00   850 

1.550,00   775 

1.550,00   1.163 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.190 

1.700,00   1.190 

1.550,00   977 

1.700,00   1.020 

1.900,00   1.045 

1.550,00   4.650 

1.550,00   5.425 



Π5 

4η Τριμηνιαία 

Έκθεση 

Εργασιών  

13ος 

μήνας 

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ

Σ32 0,50 1.550,00  

Σ33 0,50 1.550,00  

Π.4.2 . 

Κατάσταση και 

Ψηφιακός 

ατομικός 

φάκελος 

ωφελούμενων 

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  

Σ1 0,50 1.700,00  

Σ2 0,50 1.550,00  

Σ3 0,50 1.550,00  

Σ4 1,00 1.700,00  

Σ5 1,00 1.700,00  

Σ6 0,70 1.700,00  

Σ7 0,70 1.700,00  

Σ8 0,63 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ11 0,55 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 3,00 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  

Π.4.3.  

Επικαιροποίησ

η του Σχεδίου 

Δράσης του 

Έργου  

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  

Σ1 0,17 1.700,00  

Σ2 0,40 1.550,00  

Σ3 0,50 1.550,00  

Σ4 0,70 1.700,00  

Σ5 1,00 1.700,00  

Σ6 0,70 1.700,00  

Σ7 0,70 1.700,00  

Σ8 0,63 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ11 0,55 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 3,00 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  

Σ32 0,56 1.550,00  

Σ33 0,50 1.550,00  

μήνας 

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

Π.5.1 Έκθεση 

Εργασιών και 

Δράσεων ανά 

Κ.Τ 

2ΔΙΟΙ 1,10 1.400,00  

2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  

Σ1 0,50 1.700,00  

Σ2 0,50 1.550,00  

Σ3 0,75 1.550,00  

Σ4 0,80 1.700,00  

Σ5 1,00 1.700,00  

Σ6 0,70 1.700,00  
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1.550,00   775 

1.550,00   775 

1.400,00   2.030 

1.900,00   1.900 

1.700,00   850 

1.550,00   775 

1.550,00   775 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.190 

1.700,00   1.190 

1.550,00   977 

1.700,00   1.020 

1.900,00   1.045 

1.550,00   4.650 

1.550,00   5.425 

1.400,00   2.030 

1.900,00   1.900 

1.700,00   289 

1.550,00   620 

1.550,00   775 

1.700,00   1.190 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.190 

1.700,00   1.190 

1.550,00   977 

1.700,00   1.020 

1.900,00   1.045 

1.550,00   4.650 

1.550,00   5.425 

1.550,00   868 

1.550,00   775 

1.400,00   1.540 

75333,50 

1.900,00   1.425 

1.700,00   850 

1.550,00   775 

1.550,00   1.163 

1.700,00   1.360 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.190 



Π6 
5η Τριμηνιαία 

Έκθεση 

16ος 

μήνας 

Σ7 0,70 1.700,00  

Σ8 0,63 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ11 0,55 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 2,27 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  

Π.5.2 . 

Κατάσταση και 

Ψηφιακός 

ατομικός 

φάκελος 

ωφελούμενων 

2ΔΙΟΙ 1,00 1.400,00  

2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  

Σ1 0,50 1.700,00  

Σ2 0,50 1.550,00  

Σ3 0,50 1.550,00  

Σ4 0,80 1.700,00  

Σ5 1,00 1.700,00  

Σ6 0,70 1.700,00  

Σ7 0,70 1.700,00  

Σ8 0,63 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ11 0,55 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 2,27 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  

Π.5.3.   Έκθεση 

αξιολόγησης 

της πορείας 

υλοποίησης 

του έργου/ 

προτάσεις  

2ΔΙΟΙ 1,00 1.400,00  

2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  

Σ1 0,32 1.700,00  

Σ2 0,40 1.550,00  

Σ3 0,50 1.550,00  

Σ4 0,60 1.700,00  

Σ5 1,00 1.700,00  

Σ6 0,70 1.700,00  

Σ7 0,70 1.700,00  

Σ8 0,63 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ12,-

Σ16 2,26 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  

Π5.4 Ημερίδα 

(2) 

2ΔΙΟΙ 1,50 1.400,00  

2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  

Σ32 1,35 1.550,00  

Σ33 2,00 1.550,00  

μήνας 

Π.6.1 Έκθεση 

Εργασιών και 

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  
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1.700,00   1.190 

1.550,00   977 

1.700,00   1.020 

1.900,00   1.045 

1.550,00   3.519 

1.550,00   5.425 

1.400,00   1.400 

1.900,00   1.425 

1.700,00   850 

1.550,00   775 

1.550,00   775 

1.700,00   1.360 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.190 

1.700,00   1.190 

1.550,00   977 

1.700,00   1.020 

1.900,00   1.045 

1.550,00   3.519 

1.550,00   5.425 

1.400,00   1.400 

1.900,00   1.425 

1.700,00   544 

1.550,00   620 

1.550,00   775 

1.700,00   1.020 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.190 

1.700,00   1.190 

1.550,00   977 

1.700,00   1.020 

1.550,00   3.503 

1.550,00   5.425 

1.400,00   2.100 

1.900,00   1.425 

1.550,00   2.093 

1.550,00   3.100 

1.400,00   2.030 
79.234,00 

1.900,00   1.900 



Εργασιών  από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

Δράσεων ανά 

Κ.Τ 
Σ1 0,50 1.700,00  

Σ2 0,50 1.550,00  

Σ3 0,75 1.550,00  

Σ4 1,00 1.700,00  

Σ5 1,00 1.700,00  

Σ6 1,00 1.700,00  

Σ7 0,70 1.700,00  

Σ8 0,63 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ11 0,55 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 3,00 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  

Σ32 0,50 1.550,00  

Σ33 0,50 1.550,00  

Π.6.2 . 

Κατάσταση και 

Ψηφιακός 

ατομικός 

φάκελος 

ωφελούμενων 

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  

Σ1 0,50 1.700,00  

Σ2 0,50 1.550,00  

Σ3 0,50 1.550,00  

Σ4 0,80 1.700,00  

Σ5 1,00 1.700,00  

Σ6 0,70 1.700,00  

Σ7 0,70 1.700,00  

Σ8 0,63 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ11 0,55 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 3,00 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  

Π.6.3.  

Επικαιροποίησ

η του Σχεδίου 

Δράσης του 

Έργου  

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  

Σ1 0,32 1.700,00  

Σ2 0,40 1.550,00  

Σ3 0,50 1.550,00  

Σ4 0,70 1.700,00  

Σ5 1,00 1.700,00  

Σ6 0,70 1.700,00  

Σ7 0,70 1.700,00  

Σ8 0,63 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ11 0,55 1.900,00  
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1.700,00   850 

1.550,00   775 

1.550,00   1.163 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.190 

1.550,00   977 

1.700,00   1.020 

1.900,00   1.045 

1.550,00   4.650 

1.550,00   5.425 

1.550,00   775 

1.550,00   775 

1.400,00   2.030 

1.900,00   1.900 

1.700,00   850 

1.550,00   775 

1.550,00   775 

1.700,00   1.360 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.190 

1.700,00   1.190 

1.550,00   977 

1.700,00   1.020 

1.900,00   1.045 

1.550,00   4.650 

1.550,00   5.425 

1.400,00   2.030 

1.900,00   1.900 

1.700,00   544 

1.550,00   620 

1.550,00   775 

1.700,00   1.190 

1.700,00   1.700 

1.700,00   1.190 

1.700,00   1.190 

1.550,00   977 

1.700,00   1.020 

1.900,00   1.045 



Π7 

6η Τριμηνιαία 

Έκθεση 

Εργασιών  

18ος 

μήνας 

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ

Σ12,-

Σ16 3,00 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  

Σ32 0,56 1.550,00  

Σ33 1,00 1.550,00  

μήνας 

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

Π.7.1 Έκθεση 

Εργασιών και 

Δράσεων ανά 

Κ.Τ 

2ΔΙΟΙ 0,50 1.400,00  

2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  

Σ1 0,50 1.700,00  

Σ2 0,50 1.550,00  

Σ3 0,70 1.550,00  

Σ4 0,50 1.700,00  

Σ5 0,50 1.700,00  

Σ6 0,50 1.700,00  

Σ7 0,50 1.700,00  

Σ8 0,50 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ11 0,30 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 2,25 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  

Π7.2 . 

Κατάσταση και 

Ψηφιακός 

ατομικός 

φάκελος 

ωφελούμενων 

2ΔΙΟΙ 0,50 1.400,00  

2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  

Σ1 0,50 1.700,00  

Σ2 0,50 1.550,00  

Σ3 0,50 1.550,00  

Σ4 0,40 1.700,00  

Σ5 0,50 1.700,00  

Σ6 0,40 1.700,00  

Σ7 0,50 1.700,00  

Σ8 0,50 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ11 0,50 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 2,30 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  

Π.7.3.  

Επικαιροποίησ

η του Σχεδίου 

Δράσης του 

Έργου  

2ΔΙΟΙ 1,00 1.400,00  

2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  

Σ1 0,17 1.700,00  

Σ2 0,40 1.550,00  

Σ3 0,50 1.550,00  

Σ4 0,50 1.700,00  

Σ5 0,50 1.700,00  
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1.550,00   4.650 

1.550,00   5.425 

1.550,00   868 

1.550,00   1.550 

1.400,00   700 

64754,00 

1.900,00   1.425 

1.700,00   850 

1.550,00   775 

1.550,00   1.085 

1.700,00   850 

1.700,00   850 

1.700,00   850 

1.700,00   850 

1.550,00   775 

1.700,00   1.020 

1.900,00   570 

1.550,00   3.488 

1.550,00   5.425 

1.400,00   700 

1.900,00   1.425 

1.700,00   850 

1.550,00   775 

1.550,00   775 

1.700,00   680 

1.700,00   850 

1.700,00   680 

1.700,00   850 

1.550,00   775 

1.700,00   1.020 

1.900,00   950 

1.550,00   3.565 

1.550,00   5.425 

1.400,00   1.400 

1.900,00   1.425 

1.700,00   289 

1.550,00   620 

1.550,00   775 

1.700,00   850 

1.700,00   850 



  

Εκθεση 

Ολοκλήρωσης 

Έργου 

18ος 

μήνας 

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ

Σ6 0,70 1.700,00  

Σ7 0,60 1.700,00  

Σ8 0,60 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  

Σ11 0,30 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 2,25 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 3,50 1.550,00  

Π7.4 Συνέδριο 

2ΔΙΟΙ 0,55 1.400,00  

2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  

Σ32 1,00 1.550,00  

Σ33 1,50 1.550,00  

μήνας 

από την 

ανάρτησ

η της 

σύμβασ

ης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

Π.8.1 Έκθεση 

Εργασιών και 

Δράσεων ανά 

Κ.Τ 

2ΔΙΟΙ 0,72 1.400,00  

2ΥΟΕ 0,50 1.900,00  

Σ1 0,10 1.700,00  

Σ2 0,25 1.550,00  

Σ3 0,15 1.550,00  

Σ4 0,30 1.700,00  

Σ5 0,20 1.700,00  

Σ6 0,20 1.700,00  

Σ7 0,20 1.700,00  

Σ8 0,20 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,18 1.700,00  

Σ11 0,15 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 0,50 1.550,00  

Σ17- 

Σ31 1,75 1.550,00  

Σ32 0,50 1.550,00  

Σ33 0,25 1.550,00  

Π8.2 Έκθεση 

Ολοκλήρωσης 

και συνολικού 

Απολογισμού 

του Έργου 

2ΔΙΟΙ 0,73 1.400,00  

2ΥΟΕ 0,50 1.900,00  

Σ1 0,10 1.700,00  

Σ2 0,25 1.550,00  

Σ3 0,15 1.550,00  

Σ4 0,30 1.700,00  

Σ5 0,30 1.700,00  

Σ6 0,20 1.700,00  

Σ7 0,20 1.700,00  

Σ8 0,20 1.550,00  

Σ9-Σ10 0,17 1.700,00  

Σ11 0,15 1.900,00  

Σ12,-

Σ16 0,50 1.550,00  
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1.700,00   1.190 

1.700,00   1.020 

1.550,00   930 

1.700,00   1.020 

1.900,00   570 

1.550,00   3.488 

1.550,00   5.425 

1.400,00   770 

1.900,00   1.425 

1.550,00   1.550 

1.550,00   2.325 

1.400,00   1.008 

19.826,43 

1.900,00   950 

1.700,00   170 

1.550,00   388 

1.550,00   233 

1.700,00   511 

1.700,00   340 

1.700,00   340 

1.700,00   340 

1.550,00   310 

1.700,00   306 

1.900,00   285 

1.550,00   775 

1.550,00   2.713 

1.550,00   775 

1.550,00   388 

1.400,00   1.022 

1.900,00   950 

1.700,00   170 

1.550,00   388 

1.550,00   233 

1.700,00   510 

1.700,00   510 

1.700,00   340 

1.700,00   340 

1.550,00   310 

1.700,00   289 

1.900,00   285 

1.550,00   775 



ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% 

                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

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 μην δημοσιοποιεί, 

συνδέονται με το Έργο και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (

Σ17- 

Σ31 1,75 1.550,00  

Σ32 0,50 1.550,00  

Σ33 0,25 1.550,00  

290,75 

   

   

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 μην δημοσιοποιεί, αναπαραγάγει διακινεί κλπ. προσωπικά δεδομένα που 

συνδέονται με το Έργο και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα Προσωπικά Δεδομένα. 
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1.550,00   2.713 

1.550,00   775 

1.550,00   388 

467.741,93€ 

            112.258,06€ 

580.000,00€ 

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

αναπαραγάγει διακινεί κλπ. προσωπικά δεδομένα που 

συνδέονται με το Έργο και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και 



 

6. Παράρτημα Ι: Συνολική / Αναλυτική παρουσίαση των Υπηρεσιών και της Κοστολόγησης του Έργου

 

Κ.Τ 
Κ.Τ  

(ΠΕΡ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) Ομάδα Έργου

ΚΤ 0.  0 Διοικητικός 

Συντονισμός/Υποστήριξη 

19. Διοικητικός

    ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ0   

ΚΤ1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

 1.1  Επιστημονικός Συντονισμός ΟΕ  1.Υπεύθυνος Ομάδας 

Έργου (15 έτη 

εμπειρία)

 1.2 Δικτύωση, Επιστημονικός 

συντονισμός ΚΤ2.1 / ΚΤ 2.2 

ανάπτυξη 

συνεργασιών/συνεργειών  

3. Κοινωνικός 

Επιστήμονας

 1.3 Εμπειρογνώμονας για 

συμμετοχικότητα/διαβούλευση, 

αξιολόγηση  

3. Κοινωνικός 

Επιστήμονας

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ1   

ΚΤ2.1 

:  

Ψ/ΚΗ ΣΥΜΒ/ΚΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 2.1.1 «Κοινωνική Υπηρεσία για το 

Σχολείο»  

5. Παιδοψυχολόγος

  2.1.1 «Κοινωνική Υπηρεσία για το 

Σχολείο»  

2. Κοινωνικός 

Λειτουργός

 

Παράρτημα Ι: Συνολική / Αναλυτική παρουσίαση των Υπηρεσιών και της Κοστολόγησης του Έργου 

Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

Σ
τε

λ
ε

χ
ώ

ν
 

Μηνιαία 

Αποζημίωσ

η με 14/12 

(με ΙΚΑ, 

φόρους 

κ.λπ ) Π
ρ

ο
β

λ
ε

π
ό

μ
ε

ν
ο

ς 

Διοικητικός 5.  Διοικητικοί, λοιπές 

βοηθητικές ειδικότητες   

2 1.400,00 € 

    

   

1.Υπεύθυνος Ομάδας 

Έργου (15 έτη 

εμπειρία) 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 10ετή εμπειρία ή με 15ετή 

εμπειρία (senior) 

2 

1.900,00 € 

Κοινωνικός 

Επιστήμονας  

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με εμπειρία 

μικρότερη των 5 ετών (junior) 

2 

1.550,00 € 

Κοινωνικός 

Επιστήμονας 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 10ετή εμπειρία ή με 10ετή 

εμπειρία (median) 

1 

1.700,00 € 

    

Ψ/ΚΗ ΣΥΜΒ/ΚΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Παιδοψυχολόγος Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 

εμπειρία (median) 

1 1.700,00 € 

Κοινωνικός 

Λειτουργός  

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
1 1.700,00 € 

38 

Π
ρ

ο
β

λ
ε

π
ό

μ
ε

ν
ο

ς 

Α
ν

θ
ρ

ω
π

ο
χ

ρ
ό

ν
ο

ς 

Α
π

α
σ

χ
ό

λ
η

σ
η

ς 

Συνολική 

αποζημίωση 

χωρίς ΦΠΑ) 

29,0 40.600,00 

29,00 € 40.600,00 

  

20 38.000 

11 17.050 

5,42 9.214 

36,42 64.264 

13,0 22.100,00 

13,0 22.100,00 



 

Κ.Τ 
Κ.Τ  

(ΠΕΡ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) Ομάδα Έργου

 2.1.2. Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός και 

Συμβουλευτική εφήβων και νέων  

16 Σύμβουλος 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού

  2.1.3 Συμβουλευτική υποστήριξη νέων 

φροντιστών  

3. Κοινωνικός 

Επιστήμονας

  2.1.4 Εξειδικευμένες υπηρεσίες( 

λογοθεραπεία, εργοθεραπεία)) 

6. Λογοθεραπευτής

  2.1.4 Εξειδικευμένες υπηρεσίες( 

λογοθεραπεία, εργοθεραπεία) 

9. Εργοθεραπευτής

  2.1.5 Παρέμβαση σε  

Γονείς/κηδεμόνες/ εργαζόμενους 

3. Κοινωνικός 

Επιστήμονας

  2.1.6 Παρέμβαση σε  

Γονείς/κηδεμόνες/ εργαζόμενους 

5. Παιδοψυχολόγος

 

Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

Σ
τε

λ
ε

χ
ώ

ν
 

Μηνιαία 

Αποζημίωσ

η με 14/12 

(με ΙΚΑ, 

φόρους 

κ.λπ ) Π
ρ

ο
β

λ
ε

π
ό

μ
ε

ν
ο

ς 

και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 

εμπειρία (median) 

Σύμβουλος 

Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 

εμπειρία (median) 

2 1.700,00 € 

Κοινωνικός 

Επιστήμονας 

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με εμπειρία 

μικρότερη των 5 ετών (junior) 
1 1.550,00 € 

Λογοθεραπευτής  Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 

εμπειρία (median) 

1 1.700,00 € 

Εργοθεραπευτής Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 

εμπειρία (median) 

1 1.700,00 € 

Κοινωνικός 

Επιστήμονας 

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με εμπειρία 

μικρότερη των 5 ετών (junior) 

1 1.550,00 € 

Παιδοψυχολόγος Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 5ετή εμπειρία ή με 15ετή 

εμπειρία (median) 

1 1.800,00 € 
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Π
ρ

ο
β

λ
ε

π
ό

μ
ε

ν
ο

ς 

Α
ν

θ
ρ

ω
π

ο
χ

ρ
ό

ν
ο

ς 

Α
π

α
σ

χ
ό

λ
η

σ
η

ς 

Συνολική 

αποζημίωση 

χωρίς ΦΠΑ) 

11,0 18.700,00 

5,5 8.525 

11,0 18.700,00 

11,0 18.700,00 

3,5 5.425 

2,0 3.400,00 



 

Κ.Τ 
Κ.Τ  

(ΠΕΡ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) Ομάδα Έργου

  2.1.6 Παρέμβαση σε  

Γονείς/κηδεμόνες/ εργαζόμενους 

2. Κοινωνικός 

Λειτουργός

  2.1.6 Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας 

για την προαγωγή της υγείας 

παιδιών  

7. Επισκέπτης υγείας

 ΚΤ.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ "ΣυΜΕτέχω" 

ΚΤ2.2  2.2.1 Προετοιμασία Συμβούλων 

Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. 

Workshops 

3. Κοινωνικός 

Επιστήμονας

  2.2.2 Συγκρότηση- Προετοιμασία και 

Υποστήριξη Ομάδων  

15. Λοιπές 

Επιστημονικές 

Ειδικότητες (Σύμβουλοι 

Νέων) 

  2.2.3 Παραγωγή, δημιουργία 

παρουσίαση  

14. Επιστημονικές 

ειδικότητες 

δημιουργικής 

απασχόλησης

    ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ2    

ΚΤ3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ   

 

Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

Σ
τε

λ
ε

χ
ώ

ν
 

Μηνιαία 

Αποζημίωσ

η με 14/12 

(με ΙΚΑ, 

φόρους 

κ.λπ ) Π
ρ

ο
β

λ
ε

π
ό

μ
ε

ν
ο

ς 

Κοινωνικός 

Λειτουργός 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 

εμπειρία (median) 

1 1.700,00 € 

Επισκέπτης υγείας   Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με εμπειρία 

μικρότερη των 5 ετών (junior) 
1 1.550,00 € 

   

Κοινωνικός 

Επιστήμονας 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 10ετή εμπειρία ή με 10ετή 

εμπειρία (senior) 

1 1.700,00 € 

15. Λοιπές 

Επιστημονικές 

Ειδικότητες (Σύμβουλοι 

Νέων)  

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με εμπειρία 

μικρότερη των 5 ετών (junior) 
3 1.550,00 € 

Επιστημονικές 

ειδικότητες 

δημιουργικής 

απασχόλησης  

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με εμπειρία 

μικρότερη των 5 ετών (junior) 
15 1.550,00 € 
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Συνολική 

αποζημίωση 

χωρίς ΦΠΑ) 

2,0 3.400,00 

12,0 18.600,00 

  

2,5 4.250 

31,0 48.050,00 

60,0 93.000,00 

177,5 284.950 



 

Κ.Τ 
Κ.Τ  

(ΠΕΡ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) Ομάδα Έργου

 3.1 Διάχυση του περιεχομένου και 

των αποτελεσμάτων των 

Δράσεων, Ενημερωτικές δράσεις 

για την Κοινότητα  

21. Σύμβουλος 

δημοσιότητας

  3.2 Υπηρεσίες συντήρησης 

ιστοσελίδας, υποστήριξης 

τηλεδιασκέψεων και χρήσης ΤΠΕ  

15. Λοιπές 

επιστημονικές 

ειδικότητες

(πληροφορικής

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ3  

ΚΤ4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

         4. 

 

Πρώιμη Παρέμβαση  ανίχνευση 8. Παιδίατρος

 4. Πρώιμη Παρέμβαση 

ανίχνευση  

6. Λογοθεραπευτής

 4 Πρώιμη Παρέμβαση 

ανίχνευση  

9. Εργοθεραπευτής

  4. Πρώιμη Παρέμβαση  

ανίχνευση &παρέμβαση 

5. Παιδοψυχολόγος

 

Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

Σ
τε

λ
ε

χ
ώ

ν
 

Μηνιαία 

Αποζημίωσ

η με 14/12 

(με ΙΚΑ, 

φόρους 

κ.λπ ) Π
ρ

ο
β

λ
ε

π
ό

μ
ε

ν
ο

ς 

Σύμβουλος 

δημοσιότητας  

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με εμπειρία 

μικρότερη των 5 ετών (junior) 
1 1.550,00 € 

Λοιπές 

επιστημονικές 

ειδικότητες 

πληροφορικής)  

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με εμπειρία 

μικρότερη των 5 ετών (junior) 
1 1.550,00 € 

   

Παιδίατρος  Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 

εμπειρία (median) 

1 1.900,00 € 

Λογοθεραπευτής Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 

εμπειρία (median) 

1 1.700,00 € 

Εργοθεραπευτής  Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 

εμπειρία (median) 

1 1.700,00 € 

Παιδοψυχολόγος Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 

εμπειρία (median) 

1 1.700,00 € 
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χωρίς ΦΠΑ) 

10 15.500 

9,23 14.307 

19,23 29.807 

8,0 15.200,00 

2,2 3.740,00 

2,2 3.740,00 

2,2 3.740,00 



 

Κ.Τ 
Κ.Τ  

(ΠΕΡ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) Ομάδα Έργου

  4  Πρώιμη Παρέμβαση 

παρέμβαση 

15. Ειδικός Παιδαγωγός

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ4 

  

 

 

 

  

 

Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

Σ
τε

λ
ε

χ
ώ

ν
 

Μηνιαία 

Αποζημίωσ

η με 14/12 

(με ΙΚΑ, 

φόρους 

κ.λπ ) Π
ρ

ο
β

λ
ε

π
ό

μ
ε

ν
ο

ς 

Ειδικός Παιδαγωγός  Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με εμπειρία 

μικρότερη των 5 ετών (junior) 

2 1.550,00 € 
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χωρίς ΦΠΑ) 

14,0 21.700,00 

28,60 € 48.120,00 

290,75 467.741 



 

Παράρτημα ΙΙ Χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης του Έργου «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων»

στο πλαίσιο συμμετοχής Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας

ΕΤΟΣ 2021 

ΜΗΝΑΣ     1 

 

ΣΕΠ

Τ 

ΟΚ

Τ 

ΝΟ

Ε ΔΕΚ

Προκήρυξη διαγωνισμού          

Υποβολή προσφορών          

Αξιολόγηση προσφορών          

Κατακύρωση Έργου- Υπογραφή σύμβασης         

ΚΤ.0 και ΚΤ1 Προετοιμασία     

ΚΤ0/ ΚΤ1 Διοικητικός & Επιστημονικός 

Συντονισμός  

 

   

ΚΤ 3. Δημοσιότητα     

Κ Τ. 2 Οργάνωση και προετοιμασία έργου         

2.1.1 Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο         

2.1.2 Επαγγελματικός Προσανατολισμός και 

Συμβουλευτική εφήβων και  νέων         

2.1.3. Πρόγραμμα συμβουλευτικής 

υποστήριξης Νέων Φροντιστών (πιλοτική 

εφαρμογή)         

2.1.4. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

(εργοθεραπεία, λογοθεραπεία).         

2.1.5. Παρέμβαση για Γονείς/κηδεμόνες 

/εργαζόμενους με παιδιά και νέους 

(ομαδικές συναντήσεις).         

2.1.6. Κατ’ οίκον φροντίδας και παροχής 

συμβουλευτικής για την προαγωγή υγείας         

2.2.1 Προετοιμασία Συμβούλων 

Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. Workshops         

2.2.2 Συγκρότηση, Προετοιμασία και 

Υποστήριξη Ομάδων         

2.2.3 Παραγωγή, δημιουργία, παρουσίαση 

σχεδίων δράσεων των ομάδων         

Κ4 Πρώιμη Παρέμβαση -Ανίχνευση αναγκών         

Κ4 Πρώιμη Παρέμβαση- Παρεμβάσεις           

 

«Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων»

στο πλαίσιο συμμετοχής Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας 

2022 
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13 14 15 16 17 18 
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7. Συγγραφή υποχρεώσεων αναδόχου 

1. Ο δικαιούχος θα διασφαλίσει τη συμμετοχή του στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης 9.4.2 και στα θεματικά διαδημοτικά δίκτυα μ

παρεχόμενων υπηρεσιών, την ανάπτυξη κοινών μεθόδων και εργαλείων, τη βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών πεδίου των κοινωνικών δομών, καθώς και τη βελτ

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης στη Δυτική Αθήνα. 

2. Ο ανάδοχος διασφαλίζει τον απαιτούμενο βασικό και πρόσθετο εξοπλισμό για τη διοικητική λειτουργία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο 

πλαίσιο του προγράμματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα μελέτη.

3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την 

Διαχειριστική Αρχή, η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, με τη σύμφωνη γνώμη των 2 μερών

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΜΥΡΝΗ 

Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ο δικαιούχος θα διασφαλίσει τη συμμετοχή του στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης 9.4.2 και στα θεματικά διαδημοτικά δίκτυα με στόχο την ομογενοποίηση των 

ανάπτυξη κοινών μεθόδων και εργαλείων, τη βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών πεδίου των κοινωνικών δομών, καθώς και τη βελτ

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης στη Δυτική Αθήνα.  

βασικό και πρόσθετο εξοπλισμό για τη διοικητική λειτουργία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα μελέτη. 

) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση που δοθεί παράταση στην πράξη από την 

Διαχειριστική Αρχή, η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, με τη σύμφωνη γνώμη των 2 μερών. 

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΙΑΠΕΡΑ 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
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ε στόχο την ομογενοποίηση των 

ανάπτυξη κοινών μεθόδων και εργαλείων, τη βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών πεδίου των κοινωνικών δομών, καθώς και τη βελτίωση της 

βασικό και πρόσθετο εξοπλισμό για τη διοικητική λειτουργία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο 

ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση που δοθεί παράταση στην πράξη από την 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής 
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