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Ο Φορέας - Το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες (Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.) είναι ένα Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σωματείο (Ν.Π.Ι.Δ.) 

που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

με Ειδική Αναγνώριση από την  Περιφέρεια Αττικής, από το 1993. Σύμφωνα με την από 

8/12/2011 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφέρειας Αττικής, το εν λόγω Κέντρο, εντάσσεται στην κατηγορία των Κέντρων 

Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με Νοητική Υστέρηση. 

 

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας στεγάζεται σε ένα κτίριο 2.500 τ.μ. 

και αποτελείται από: 

• Περιγραφή των χώρων όπου διεξάγονται οι συνεδρίες, θεραπείες και άλλες 

δραστηριότητες 

- Αίθουσα Αναψυχής / Συγκεντρώσεων 

- Παρασκευαστήριο Προγεύματος 

- Χώρος Εργοθεραπείας / Απασχόλησης 

- Χώρος Ατομικής / Ομαδικής Άσκησης 

- Αίθουσα 1 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

- Αίθουσα 2 Αγιογραφίας 

- Αίθουσα 3 Μεταξοτυπίας 

- Αίθουσα 4 Κηροπλαστικής 

- Αίθουσα 5 Καλλιτεχνικών 

- Γραφείο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) 1 

- Γραφείο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) 2 

- Εργαστήριο 1 Κηροπλαστικής 

- Εργαστήριο 2 Γραφιστικής 

- Εργαστήριο 3 Αγιογραφίας 

- Εργαστήριο 4 Μεταξοτυπίας 

- Εργαστήριο 5 Καλλιτεχνικών  

- Εργαστήριο 6 Ανθοκομίας 

- Γραφείο Ιατρού – Ιατρείο  

- Χώρος Ησυχαστηρίου 

- Χώρος Internet 



- Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας 

- Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης 

- Βιβλιοθήκη 

- Γραφείο Προέδρου και Δ.Σ. 

- Λογιστήριο 

- Γραφείο Διευθυντή 

- Χώρος Παροχής Συμβουλευτικής Στήριξης και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

- W.C. – Διαθέσιμα προς χρήση 11 WC και 4 WC Α.με.Α. 

    

• Αναφορά στις υποδομές – προδιαγραφές πρόσβασης Α.με.Α. 

- Το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. λειτουργεί 

στο Ισόγειο του κτιρίου και είναι πλήρως προσβάσιμο σε Α.με.Α, ειδικά 

σχεδιασμένο για το σκοπό αυτό, αφού το κτίριο είχε σχεδιαστεί και λειτουργήσει 

αρχικά ως Κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης. 

- Λειτουργούν 4 WC Α.με.Α. Ειδικών Προδιαγραφών 

 

Το Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. έχει ως σκοπό  την παροχή προγραμμάτων Κοινωνικοποίησης, 

Ειδικής Αγωγής, Προκατάρτισης, Κατάρτισης και Επαγγελματικής Αποκατάστασης σε 

άτομα τα οποία ως κύρια ιδιαιτερότητα παρουσιάζουν Ελαφρά, Οριακή και Μέτρια 

Νοητική Υστέρηση με δευτερογενή πιθανή παθολογία ελαφρά νευρολογικά προβλήματα ή 

διαταραχές συμπεριφοράς ελαφριάς μορφής. 

 

Η Πράξη – Με την υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 3974/23-11-2017 απόφαση της 

Περιφέρειας Αττικής έγινε ένταξη της Πράξης «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία» που αφορά τη χρηματοδότηση 

του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, 

για 35 ωφελούμενους. Ο φορέας είχε συνολική δυναμικότητα 70 ατόμων σύμφωνα με την 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

Ξεκινώντας τη διαδικασία αναζήτησης ωφελούμενων, αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα μας η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από τους 

ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην Πράξη. Παραλάβαμε 50 αιτήσεις εκ των οποίων 

42 προχώρησαν σε αξιολόγηση ενώ οι 8 απορρίφθηκαν λόγω ελλείψεων στα 



δικαιολογητικά. Οι 42 πλήρεις αιτήσεις προχώρησαν σε μοριοδότηση βάσει των Κριτηρίων 

που ορίζονταν στην πρόσκληση του προγράμματος και καταρτίστηκε ο Προσωρινός 

Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων. Στη συνέχεια καταρτίστηκε ο Οριστικός Πίνακας 

Ωφελουμένων, αφού έγινε κλήρωση για τους ισοβαθμούντες στις τελευταίες θέσεις, ο 

οποίος περιελάμβανε 35 ωφελούμενους και 7 αναπληρωματικούς. Δεν έγιναν ενστάσεις 

κατά του οριστικού πίνακα και στις 2/3/2018, μετά από το δειγματοληπτικό έλεγχο και με 

τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ, ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης. 

Για την παρακολούθηση της Πράξης δημιουργήθηκε φάκελος που περιλαμβάνει 

τα έντυπα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και την Απόφαση Ένταξης, 

στη συνέχεια την επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή – ΕΥΔΕΠ καθώς την Απόφαση 

Υλοποίησης με ‘Iδια Μέσα (AYIM). Επίσης δημιουργήθηκε ο φάκελος Ωφελούμενων, ο 

οποίος περιλαμβάνει τα έντυπα που αφορούν όλη τη διαδικασία από την έκδοση της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους ωφελούμενους, έως και τους φακέλους 

για τον κάθε ωφελούμενο αλφαβητικά με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν και τη 

μοριοδότησή τους. Οι φάκελοι φτιάχτηκαν και για τους επιλαχόντες αλλά και για όσους 

απορρίφθηκαν, έστω και ελλιπείς.  

 

Δημιουργήθηκε ξεχωριστός φάκελος για την αρχειοθέτηση των υποβολών των 

Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των Δελτίων Δεικτών στο ΟΠΣ καθώς και οι Αναφορές 

που προκύπτουν από την καθημερινή καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα Socialattica.  

Δημιουργήθηκε ξεχωριστός φάκελος με τα Συγκεντρωτικά Μηνιαία Δελτία 

Παρακολούθησης Ωφελούμενων καθώς και ξεχωριστός φάκελος Στατιστικών Στοιχείων, 

αφού δημιουργήσαμε μία βάση δεδομένων από την οποία γίνεται  εξαγωγή στατιστικών 

στοιχείων κάθε τρίμηνο, αναφορικά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων 

καθώς και τις δραστηριότητές τους στο Κέντρο. 

Τέλος έχει καταρτιστεί και επικαιροποιηθεί το Επικοινωνιακό Σχέδιο της Πράξης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων και υλοποιείται. Επίσης  

δημιουργήθηκε φάκελος για τις δράσεις Δικτύωσης και Δημοσιότητας της πράξης, όπου 

μπαίνουν τα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Οι Ωφελούμενοι – Για κάθε έναν από τους 35 ωφελούμενους που τελικά 

εντάχθηκαν στην Πράξη δημιουργήθηκε ένας ξεχωριστός φάκελος από την Κοινωνική 



Υπηρεσία του Κέντρου, ο οποίος τον ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια έργου και 

συμπληρώνεται με τα έντυπα που δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό.  

Ο φάκελος ξεκινάει με το Ατομικό Οικογενειακό Κοινωνικό Ιστορικό και την 

έκθεση της Α’ Αξιολογητικής Συνάντησης με τον ωφελούμενο, καθώς και την Ψυχολογική 

Αξιολόγηση, τη Γενική Αξιολόγηση από τη διεπιστημονική ομάδα και την Τελική Έκθεση 

Αξιολόγησης Ωφελούμενου. Στη συνέχεια μπαίνει σε αυτόν το Εξατομικευμένο 

Εβδομαδιαίο και Μηνιαίο πρόγραμμα για όλους τους ωφελούμενους, στο οποίο γίνονται 

τροποποιήσεις και αναπροσαρμογή σε μηνιαία βάση εφόσον κρίνεται απαραίτητο και στο 

τέλος του οποίου κάθε μήνα γίνονται σχόλια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της 

διεπιστημονικής ομάδας.  

Στον φάκελο του ωφελούμενου αρχειοθετούνται και τα έντυπα που έχουν 

δημιουργηθεί για την καταγραφή των Συνεδριών Συμβουλευτικής όπως και τα έντυπα για  

 

την καταγραφή της Επικοινωνίας – Συναντήσεων με την Οικογένεια. Ακόμη στον ίδιο 

φάκελο, με το πέρας κάθε τριμήνου, αρχειοθετούνται τα αξιολογητικά έντυπα από κάθε 

εργαστήριο – δραστηριότητα που παρακολουθεί ο ωφελούμενος καθώς και η Τριμηνιαία 

Έκθεση Αξιολόγησης Ωφελούμενου ως αποτέλεσμα των επιμέρους αξιολογήσεων που  

πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτές των εργαστηρίων και την διεπιστημονική ομάδα 

συνολικά. 

 

Υλοποίηση  – Το Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του και κατά 

την υλοποίηση της Πράξης που υλοποιεί στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ, παρέχει υπηρεσίες 

με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια, με στόχο την καλύτερη δυνατή 

εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού – άτομα με νοητική αναπηρία, υλοποιώντας 

κατ΄ ελάχιστο τις προβλεπόμενες από την απόφαση ένταξης. 

 

Έτσι στους 35 ωφελούμενους του προγράμματος παρέχονται : 

- η καθημερινή μεταφορά από και προς το Κέντρο μας συμπεριλαμβανομένων και 

των εξωτερικών προγραμμάτων,  

- καθημερινά δεκατιανό και μεσημεριανό γεύμα,  

- εξατομικευμένα προγράμματα ειδικής αγωγής για όσους απαιτείται 

(Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία) 



- συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη  στα πλαίσια δυαδικών ή/και 

ομαδικών συνεδριών, τόσο για τους ίδιους του καταρτιζόμενους όσο και για τις οικογένειές 

τους, καθώς βάσει των εξατομικευμένων αναγκών των ωφελούμενων δημιουργήθηκαν 

ομάδες στήριξης τους (ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες) ενώ διατηρήθηκαν οι ομάδες 

συμβουλευτικής στις οποίες οι ωφελούμενοι έχουν ενταχθεί. Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης οι ωφελούμενοι  

αλλά και οι οικογένειές τους παρακολουθούνται σε τακτική βάση από την Κοινωνική 

Υπηρεσία και τη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου (με ηλεκτρονική και έντυπη 

καταγραφή των συναντήσεων και των επικοινωνιών τους).  

- η παρακολούθηση εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης (Καλλιτεχνικών 

Κατασκευών, Γραφιστικής, Πληροφορικής, Αγιογραφίας, Κηπουρικής – Ανθοκομικής - 

Κηροπλαστικής) 

- η συμμετοχή τους σε πρόγραμμα ομαδικής άσκησης και σε ομάδες 

καλαθοσφαίρισης και αθλημάτων στίβου 

- η εκπαίδευσή τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων 

καθημερινής ζωής 

- η δημιουργική τους απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής του 

καθώς και η συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και 

άθλησης (συμμετοχή στην εβδομαδιαία «Λέσχη Ψυχαγωγίας και Δημιουργικής 

Απασχόλησης» του Κέντρου μας, περίπατοι, επισκέψεις σε θέατρα, σε χώρους bowling, σε 

επαγγελματικούς χώρους κεραμικής και κηροποιείας, συμμετοχή σε αγώνες και αθλητικές 

ημερίδες, διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων τα Χριστούγεννα και το Καλοκαίρι με 

συμμετοχή των ομάδων παραδοσιακών χορών, της χορωδίας και της θεατρικής ομάδας του 

Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α, συμμετοχή σε παρελάσεις). 

 

Κατά την υλοποίηση της Πράξης αποχώρησαν τρεις ωφελούμενοι για 

οικογενειακούς λόγους, οι οποίοι και αντικαταστάθηκαν από τους τρεις πρώτους που 

βρίσκονταν στη λίστα Επιλαχόντων. Έτσι συνολικά οι ωφελούμενοι του ΚΔΗΦ 

Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. κατά τους πρώτους 18 μήνες υλοποίησης της Πράξης ανήλθαν σε 38. 

 

Δικτύωση & Δημοσιότητα - Στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας 

δημιουργήθηκε και αναρτήθηκε σε κεντρικά σημεία (Κοινωνικές Υπηρεσίες όμορων 



δήμων, Νοσοκομεία, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής)  η Αφίσα της Πράξης, σύμφωνα 

με τον Οδηγό δράσεων Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Ακόμη δημιουργήθηκε έντυπο με αναλυτική περιγραφή της Πράξης και της 

υλοποίησής της, το οποίο προσαρτήθηκε στο φυλλάδιο παρουσίασης του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. 

και διανέμεται μαζί με αυτό.  

 

Επίσης εκδόθηκε το ετήσιο τεύχος από το Εφημεριδάκι μας «ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ», το 

οποίο διατίθεται δωρεάν και στο οποίο, εκτός του υπόλοιπου υλικού, γίνεται περιγραφή της 

Πράξης του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ. που υλοποιεί το Κέντρο.  

Στις 5 Ιουνίου 2019, στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας της Πράξης και 

δικτύωσης του Κέντρου, πραγματοποιήθηκε Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «Βελτίωση της  

ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία. Δράσεις και μέτρα για την απρόσκοπτη 

κοινωνική τους ένταξη» την οποία παρακολούθησαν πολλοί προσκεκλημένοι από 

δημόσιους φορείς, από κέντρα παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, από 

ωφελούμενους και τις οικογένειές τους και από φοιτητές.  

  Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα που μας παραχώρησε δωρεάν το 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ στο ισόγειο του κτιρίου του επί της οδού Ακαδημίας 42 στο 

κέντρο της Αθήνας. 

Στην ημερίδα μίλησαν, η κυρία Παναγιώτα Μάνου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία από το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κύριος Χρήστος Κύρκογλου, Προϊστάμενος Μονάδας Β, 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. από το Υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο κύριος Φώτης Παπαναστασίου, Ειδικός Παιδαγωγός – 

Συγγραφέας, Επιστημονικός Σύμβουλος του Τομέα Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου, ο Δρ. Φώτης Παπαγεωργίου, Ψυχολόγος, Διευθυντής Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου Πειραιά, η κυρία Νίκη Χατζηχαλεπλή, Υποδιευθύντρια του 1ου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 

Πειραιά, Κοινωνική Λειτουργός – Παιδαγωγός, οι Κοινωνικές Λειτουργοί του 

Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. κυρία Ζαφειρία Παπαστρατάκου και κυρία Αναστασία Τσουράλη, 

καθώς και μία μητέρα ωφελούμενου του Κέντρου μας και ένας ωφελούμενος που 

συμμετέχει στο πρόγραμμα, που μοιράστηκαν την εμπειρία τους μαζί μας. Τις εργασίες της 

ημερίδας έκλεισε με την ομιλία του ο Διευθυντής του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. κύριος Κωνσταντίνος 

Λιανός, Κοινωνικός Λειτουργός – Ψυχαναλυτής Ομάδας. 

Στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης έγιναν πολλές τηλεφωνικές και προσωπικές 

επαφές από την Κοινωνική μας Υπηρεσία, με πολλά Ειδικά Σχολεία και ΕΕΕΕΚ περιοχών  



 

της Αττικής (Ελευσίνα, Πειραιάς, Αιγάλεω, Κολωνός, Νέο Ηράκλειο) τόσο με τις 

κοινωνικές υπηρεσίες όσο και με τους διευθυντές – υποδιευθυντές των σχολείων αυτών. 

Επίσης έγιναν επαφές με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες πολλών όμορων Δήμων καθώς και των 

Νοσοκομείων Θριάσιο και Αττικό. 

 Σε αυτές τις επικοινωνίες όλοι οι φορείς ενημερώθηκαν αναλυτικά για την 

παρούσα Πράξη και άλλα προγράμματα που υλοποιούμε και τις δράσεις που σχεδιάζουμε 

στα πλαίσια της λειτουργίας μας ως ΚΔΗΦ. Η ανταπόκριση είναι εξαιρετικά θετική και 

υπάρχει πνεύμα συνεργασίας και ενδιαφέροντος.  

 
 

Αποτίμηση - Η υλοποίηση της Πράξης κατά τους πρώτους 18 μήνες κρίνεται 

εξαιρετικά ικανοποιητική και η διοικητική, οικονομική και επιστημονική παρακολούθησή 

της συνεχής, τυπική και αναλυτική. Η συνεργασία της διοίκησης και του προσωπικού του 

ΚΔΗΦ Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α με την Διαχειριστική Αρχή, τους ωφελούμενους και τις οικογένειές 

τους και άλλους κοινωνικούς και δημόσιους φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε στο 

πλαίσιο των δράσεων Δικτύωσης και Δημοσιότητας της Πράξης ήταν εποικοδομητική, 

προσβλέποντας πάντα τόσο στη διασφάλιση της σωστότερης παροχής υπηρεσιών 

διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας των ωφελούμενων όσο της προβολής της 

συγχρηματοδοτούμενης πράξης του Ε. Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020 και του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). 

Η παρακολούθηση της Πράξης είναι γραφειοκρατική, καθώς η καταγραφή των 

πολυάριθμων δραστηριοτήτων ενός ΚΔΗΦ και η περιπλοκότητά τους απαιτεί πάρα πολλά 

έντυπα και την τήρηση πολυάριθμων αρχείων ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή και η 

πλατφόρμα Socialattica κρίνεται ως εξαιρετικά χρονοβόρα και απαιτητική. 

Μέσω της Πράξης δόθηκε η δυνατότητα και σε ανασφάλιστους ωφελούμενους να 

ενταχθούν σε ένα Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας και έτσι να μην παραμένουν 

στα σπίτια τους αλλά να κοινωνικοποιούνται ομαλά. Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και 

συνεχίζουν να παρέχονται σε όλους τους ωφελούμενους συνέβαλαν στην απόκτηση και 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, στην κοινωνική τους ένταξη και στην ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους. 

 

Η υλοποίηση της Πράξης όμως ευνόησε και το  Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. όπως και τα 

υπόλοιπα ΚΔΗΦ τα οποία για χρόνια αντιμετώπισαν το πρόβλημα της ελλιπούς ή 



καθυστερημένης χρηματοδότησης  αλλά και απώλειας καταθέσεων νοσηλίων εκ μέρους του 

ΕΟΠΥΥ λόγω δέσμευσης στους λογαριασμούς των γονέων και άλλων περιπτώσεων και 

έκαναν αγωνιώδεις προσπάθειες να επιβιώσουν. Χρηματοδότηση η οποία για να δοθεί 

απαιτούσε και απαιτεί περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και δύσκολη πολλές φορές 

συνεννόηση με δημόσιους φορείς και ταλαιπωρία του προσωπικού των ΚΔΗΦ, των 

ωφελούμενων και των οικογενειών τους. 

Η σταθερή και έγκαιρη καταβολή χρημάτων έδωσε τη δυνατότητα στο Κέντρο να 

καλύπτει έγκαιρα τις λειτουργικές του ανάγκες, να αυξήσει το προσωπικό του και να 

υπάρχει ομαλότητα στην καταβολή των αμοιβών όλων των εργαζομένων καθώς και να 

εμπλουτίσει τις δραστηριότητές του και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους 

ωφελούμενούς του. 

Επίσης μέσω των δράσεων δικτύωσης και δημοσιότητας της Πράξης το έργο μας 

έγινε γνωστό στην ευρύτερη τοπική και περιφερειακή κοινότητα, αλλά και το 

Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. αποκόμισε νέες πληροφορίες και εμπειρίες από τη συνεργασία του με 

άλλους φορείς που υλοποιούν την Πράξη, την παρακολούθηση ενημερωτικών και 

επιστημονικών ημερίδων, αλλά και τη συνεργασία του με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 

που υποστήριξαν τις προσπάθειές μας και  αγκάλιασαν τα επιτεύγματα των παιδιών μας. 

 

Η Υπεύθυνη Πράξης 

         MIS 5002399      

Ευτυχία Μαυρουδή  
 

                 

 

                                                   
                   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ     
             Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  
                                  

     Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 


