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“ Με την ετήσια αναφορά για το έτος 2021 μου 

δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω και πάλι τις πιο θερμές 

μου ευχαριστίες προς τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και το προσωπικό του Ιδρύματος, καθώς το 

2021 ήταν μια ομολογουμένως δύσκολη χρονιά για την 

πατρίδα, την πρόνοια, το Ίδρυμα. 

Η πανδημία του κορονοϊού με όλες τις 

συνακόλουθες επιδράσεις της σε όλα τα επίπεδα της 

πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής 

ζωής προκάλεσε εξαιρετικά αντίξοες οικονομικές 

συνθήκες για το Ίδρυμα. Καταφέραμε όμως να συνεχίσουμε να προσφέρουμε 

υπηρεσίες ποιότητας σε όλα τα παιδιά και τους νέους που παρακολουθούν διάφορα 

προγράμματα του Ιδρύματος, αλλά και να υποστηρίζουμε τους γονείς τους.  

Σας ευχαριστώ όλους και ελπίζω όπως με ομαδική εργασία και πνεύμα 

συνεργασίας θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε ότι καλύτερο ο καθένας μας μπορεί 

από την θέση του για την εξελικτική ανοδική πορεία του Ιδρύματός μας.”  

      
Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου  

                                                          ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ  
                                                       Δικηγόρος 

                                                         Πρώην Δήμαρχος Π. Ψυχικού 
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«Αγαπητοί συνεργάτες, 

Η δεύτερη χρονιά κάτω από τη 

σκιά του κορονοϊού μας βρήκε πιο 

έτοιμους να αντιμετωπίσουμε αυτή 

τη μεγάλη πρόκληση.  

Όπως είναι γνωστό όλοι οι 

Προνοιακοί Φορείς τηρώντας όλα τα 

προβλεπόμενα από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Κράτους μέτρα, δε 

σταμάτησαν τη λειτουργία τους.  

Έτσι και το «Θεοτόκος» 

συνέχισε κανονικά την λειτουργία 

του. Αν και υπήρξαν αρκετοί νέοι που δεν μπορούσαν να προσέλθουν για ιατρικούς 

λόγους είτε των ιδίων είτε μέλους της οικογένειάς τους καταφέραμε με οργάνωση 

και συντονισμό να τους υποστηρίξουμε τόσο με τη βοήθεια της σύγχρονης και 

ασύγχρονης μεθόδου εκπαίδευσης όσο και με την χρήση της πλατφόρμας «Google 

Classroom».  

Το γεγονός ότι, λόγω αυξημένων κρουσμάτων, αναγκαστήκαμε να προβούμε 

σε ένα σύντομο lock down (δύο εβδομάδων) του Ιδρύματος, δεν μας εμπόδισε να 

αφήσουμε χωρίς υποστήριξη και θεραπευτική προσέγγιση το σύνολο των 

εξυπηρετούμενων μας.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του Ιδρύματος για την άριστη 

συνεργασία και την συμβολή τους στην άρτια λειτουργία του Ιδρύματος και κατά την 

διάρκεια της πανδημίας. 

Σας ευχαριστώ ειλικρινά. 

 
 

                                                                                Διευθυντής & Πρόεδρος  
             του Επιστημονικού Συμβουλίου          
        
          ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

           Παιδοψυχίατρος 
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Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ…. 
 

Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» . . .   

είναι Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συστάθηκε το 1954 και εποπτεύεται 

από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε παιδιά 

και νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, καθώς 

και στις οικογένειές τους.     

 

Σκοπός . . . 

του Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι η μέριμνα υπέρ των παιδιών και νέων με Νοητικές 

αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος μέσω της εφαρμογής 

προγραμμάτων, τα οποία αποβλέπουν στην πρόληψη, ειδική εκπαίδευση, κοινωνική 

προσαρμογή, επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση. 

 

Όραμα . . .  

να εξελιχθεί το «Θεοτόκος» σε ένα από τα πρότυπα αποκαταστασιακά κέντρα στην Ευρώπη και 

να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός κόσμου όπου τα άτομα με νοητικές 

αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος θα έχουν ίσα δικαιώματα 

στη ζωή και στην εργασία. 

 

Αποστολή . . .  

με συνεχή βελτίωση και καινοτόμες προσεγγίσεις, μέσα από διαρκώς προσαρμοζόμενα 

εξειδικευμένα προγράμματα, να προετοιμάζουμε παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές 

διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος να μάθουν να ζουν, να εργάζονται και να 

συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή. 

 

Αξίες μας είναι ...  

• Σεβασμός στα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

 Ο σεβασμός για την προσωπική ζωή των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και 

διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και των οικογενειών τους καθώς και η εξασφάλιση 

των δικαιωμάτων τους. Η  εμπιστευτικότητα και η αφοσίωση στο έργο μας αποτελεί το 

θεμέλιο των σχέσεών μας με τους εξυπηρετούμενους.  

 

• Προσφορά στην κοινότητα 

 Όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε στην κοινότητα που ζούμε και όλοι κερδίζουμε από τη 

διαδικασία της προσφοράς. 
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• Ένταξη 

 Η κοινωνική ένταξη σημαίνει ότι η κοινότητα προσαρμόζεται ενσωματώνοντας το άτομο 

με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, αλλά και 

αυτό προσαρμόζεται ομαλά στην κοινότητα. Είναι αμοιβαία η προσπάθεια και η διαδικασία 

ένταξης. 

 

• Εμψύχωση 

 Η εμψύχωση των ατόμων με αναπτυξιακές δυσκολίες επιτυγχάνεται περισσότερο, όταν 

νοιώθουν ότι ανήκουν στην κοινότητα, αναγνωρίζεται η αξία τους και έχουν κίνητρο να 

δημιουργήσουν και να προσφέρουν τα ίδια.  

 

• Ισότητα 

Η προσπάθεια να δημιουργήσουμε το αίσθημα της ελπίδας και των ίσων ευκαιριών για όλα 

τα άτομα στα οποία προσφέρουμε υπηρεσίες. 

 

• Δέσμευση 

 Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο 

αποκλεισμός του ατόμου και να προωθείται η τεχνική της προσομοίωσης στην κατάρτιση. 

Η εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εργασιακή και 

κοινωνική πραγματικότητα. 

 

Εταιρικές Αξίες … 

 

Σε περιβάλλον συνεργατικό, επικοινωνιακό, ενότητας, ειλικρίνειας και αφοσίωσης, η Διοίκηση, 

η Διεύθυνση, το προσωπικό του «Θεοτόκος», το σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος», οι γονείς και 

οι σύλλογοι γονέων και εργαζομένων, παρέχουν από κοινού και με διαφανείς διαδικασίες, 

υπηρεσίες που σέβονται, εντάσσουν, εμψυχώνουν και διασφαλίζουν την ίση συμμετοχή στην 

εκπαίδευση, στην κοινότητα και στην εργασία των ατόμων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές 

και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. 
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ΙΙ. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ 
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 

 

Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι δημιούργημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας με κοινωφελή 

χαρακτήρα. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εθελοντικά προσφέρει τις 

υπηρεσίες του (αμισθί). Λειτουργεί από το 1963, επιχορηγείται μερικά και εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Έχει εξυπηρετήσει και προσφέρει ειδικά 

προγράμματα σε πάνω από 4.000 παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και 

διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.  

Παρέχει ειδική αγωγή, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε 400 περίπου παιδιά 

και νέους-ες, ετησίως, ηλικίας 2,5 έως 35 ετών, υπηρεσίες που προσφέρονται με πρωτοπόρα 

προγράμματα αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» βρίσκεται στον Δήμο Ιλίου στα δυτικά προάστια της 

Αθήνας και εκτείνεται σε μια έκταση 51 στρεμμάτων με 8.000τμ στεγασμένα κτίρια. Αποτελεί 

πρότυπο προνοιακό κέντρο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Κέντρων Αποκατάστασης από το 1982 έως το 1994 εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε 

πάμπολλες πρωτοβουλίες και δράσεις.  

  Το εξειδικευμένο προσωπικό μαζί με το προσωπικό της άμεσης φροντίδας και 

παρέμβασης δημιουργούν ποιοτικά προγράμματα προσπαθώντας να κρατήσει μικρή  αναλογία 

μεταξύ εξυπηρετούμενων και προσωπικού. Οι αναλογία σήμερα για τις μικρές ηλικίες είναι 1 

εργαζόμενος προς 6 παιδιά και φτάνει στους 1 προς 10 για τους εφήβους και νέους που έχουν 

ήδη εκπαιδευτεί αρκετά στους βασικούς τομείς.   

 

Υπηρεσίες του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 

Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Υπηρεσίες  

Παρέχεται λεπτομερής διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις προς τους εξυπηρετούμενους  

και τις οικογένειές τους. Πλαισιώνονται από πλήρη Διεπιστημονική Ομάδα, υπό την ευθύνη του 

Επιστημονικού Διευθυντή και η διαγνωστική διαδικασία οργανώνεται μέσω λήψης κοινωνικού 

οικογενειακού ιστορικού, κλινικής ιατρικής εξέτασης, χορήγησης έγκυρων ψυχομετρικών 

δοκιμασιών, καθώς επίσης με εργοθεραπευτική ή/και λογοπεδική αξιολόγηση. Υποστηρικτικά, 

παρέχονται υπηρεσίες ψυχοθεραπείας, λόγοθεραπείας, εργοθεραπείας, Ιατρικής 

παρακολούθησης, ομάδες επικοινωνίας και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, προγράμματα 

αισθητηριακής ολοκλήρωσης και συμβουλευτικής γονέων.  

 

Πρώιμη Παρέμβαση  

Οι πρώιμες παρεμβάσεις υλοποιούνται από το Πρόγραμμα Μῆτις, το οποίο αφορά παιδιά 

προσχολικής ηλικίας (2,5-4,5 ετών) με Αναπτυξιακές Διαταραχές. Έχει ως στόχο την ενίσχυση 

της αναπτυξιακής τους πορείας, την ενδυνάμωση της οικογένειας και την ενσωμάτωση του 
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παιδιού στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο. Οι παραπάνω στόχοι οργανώνονται  διεπιστημονικά 

με ομαδικά προγράμματα προσομοίωσης νηπιαγωγείου, εξατομικευμένες ψυχοπαιδαγωγικές 

συνεδρίες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και ψυχοεκπαίδευση γονέων (ή συμβουλευτική και 

εκπαίδευση γονέων).  

 

Προ-Επαγγελματική Εκπαίδευση / Κατάρτιση Ι & ΙΙ  

Απευθύνεται σε εφήβους και νέους (14-20 ετών) με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές ή 

διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Ο σχεδιασμός των ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων είναι 

προσωποκεντρικός. Υπάρχουν δύο τμήματα το Προ-Επαγγελματικό Ι και ΙΙ σύμφωνα με 

ηλικιακά και εκπαιδευτικά κριτήρια. Συνοπτικά, οι υπηρεσίες στοχεύουν: α. Στη βελτίωση της 

σφαιρικής λειτουργικότητας, β. Στην κοινωνική προσαρμογή και ένταξη, γ. Στην ανάπτυξη ή/και 

εξέλιξη των μαθησιακών δεξιοτήτων, δ. Στην οργάνωση της προσωπικότητας και της 

αυτογνωσίας, προκειμένου να ενταχθούν επιτυχώς στα προγράμματα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης. 

 

Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης  

Απευθύνονται σε νέους - ενήλικες (20 - 32 ετών) και οι άξονες δράσης αφορούν:  α. Την 

κατάκτηση ψυχοκοινωνικών και θεμελιωδών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών, 

απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική ένταξη Νέων με νοητικές αναπτυξιακές 

δυσκολίες και διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Τα προγράμματα είναι εξατομικευμένα και 

βασισμένα στις επιθυμίες, τις αξιολογούμενες δεξιότητες και τις εγγενείς κλίσεις των 

εξυπηρετούμενων, ενώ πραγματοποιούνται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια. β. 

Εφαρμόζονται μεθοδικά τεχνικές απόκτησης, εμπλουτισμού αλλά και συντήρησης ακαδημαϊκών 

γνώσεων, μέσω συγκεκριμένων μαθησιακών προγραμμάτων.  

Παρέχονται οι εξής εξειδικεύσεις: Ξυλουργική, Γραμματειακή Υποστήριξη, Συντήρηση 

Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Τυπογραφία/Λιθογραφία, Κεραμική, Βιβλιοδεσία, Υφαντική, 

Μεταξοτυπία, Κηπουρική, Ραπτική, Καντίνα, Τυποποιημένη Εργασία, Μαγειρική & 

Ζαχαροπλαστική, Ανακύκλωση, Πλυντήριο/Στεγνωτήριο, Διαχείριση Προϊόντων, Ψηφιακά 

Μέσα, 3D Printing. 

 

Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης 1 & 2  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες (29-35 ετών), αποφοίτους των εργαστηρίων 

κατάρτισης ή της κοινότητας. Οργανώνεται στη βάση τριών θεμελιωδών αξόνων: Εργασία, 

Επικοινωνία, Οργάνωση Ζωής. Έτσι, ο στόχος συνδέεται άρρηκτα τόσο με την προετοιμασία 

των εξυπηρετούμενων για εργασία στην ελεύθερη αγορά, όσο και με την αυτονόμηση και 

οργάνωση της ζωής τους.  
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Προώθηση στην Ελεύθερη αγορά εργασίας μετά την Κατάρτιση από την «ΕργΑξία» 

Εφαρμόζεται το μοντέλο της υποστηριζόμενης εργασίας, το οποίο συνίσταται στην εύρεση 

εργασίας και στην υποστήριξη του νέου/νέας και του εργοδότη μετά την πρόσληψη, ώστε να 

ενσωματωθούν οι νέοι/ες στο εργασιακό περιβάλλον και να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα την 

εργασία τους. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου η Υπηρεσία «ΕργΑξία» 

χρησιμοποιεί την Εργαλειοθήκη, η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 

Leonardo “EUSE ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” όπου περιγράφεται 

και καθορίζεται επακριβώς η μεθοδολογία και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Έχουν 

αποκατασταθεί ήδη 200 νέοι στην ελεύθερη ανοικτή αγορά εργασίας από το 1996. 

 

Εμπλουτιστικά Προγράμματα  

Λειτουργούν συμπληρωματικά και πλαισιώνουν όλες τις παραπάνω υπηρεσίες για κάθε ομάδα 

εξυπηρετούμενων. Συγκεκριμένα, η ειδική φυσική αγωγή και άθληση περιλαμβάνει ειδικά 

σχεδιασμένα προγράμματα φυσικής αγωγής λαμβάνοντας υπόψη τις κινητικές ικανότητες των 

εξυπηρετούμενων και την ηλικία, εξυπηρετώντας συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Το 

εργαστήρι πληροφορικής λειτουργεί εκπαιδευτικά διαμέσου εναλλακτικών τεχνολογικών 

δραστηριοτήτων, στοχευμένων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων εντός υπολογιστικού 

περιβάλλοντος. Τέλος, το εργαστήρι μουσικής έκφρασης, διευρύνει τη μουσική αντίληψη, τη 

ρυθμική ικανότητα αλλά και την επικοινωνιακή έκφραση των νέων, μέσα από ομάδες κρουστών, 

εκμάθηση τραγουδιών και ακρόαση μουσικών έργων.  

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»  

Το 2021 εργάσθηκαν στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 102 άτομα (101 με εξαρτημένη εργασία και 1 με 

παροχή υπηρεσιών), εκ των οποίων τα 94 ήταν με πλήρη απασχόληση και τα 8 με μερική 

απασχόληση. 

Διευθυντής  Ιδρύματος & Πρόεδ4ρος Επιστημονικού Συμβουλίου   

– Παιδοψυχίατρος      1 (πλήρης απασχόληση) 

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ      

Προϊσταμένη Γραφείου Προσωπικού & Κινήσεως  1 (πλήρης απασχόληση) 

Γραμματεία      2 (πλήρης απασχόληση) 

Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας  

& Προστασίας Δεδομένων    1 (πλήρης απασχόληση) 

Οικονομείο      10 (πλήρης απασχόληση) 

Προϊστάμενος Έρευνας-Ανάπτυξης & Χρηματοδοτήσεων 1 (πλήρης απασχόληση) 

       2 (πλήρης απασχόλησης) 

Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας   1 (πλήρης απασχόληση) 

Λογιστήριο      2 (πλήρης απασχόληση) 

Ταμείο       1 (πλήρης απασχόληση) 

Υποστήριξη Η/Υ      3 (πλήρης απασχόληση) 

Θυρωρείο      4 (πλήρης απασχόληση) 

Οδηγός       1 (πλήρης απασχόληση) 

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Το Επιστημονικό προσωπικό που εμπλέκεται άμεσα στην παροχή υπηρεσιών αποτελείται από 

72  εργαζόμενους (64 με πλήρη απασχόληση και 8 με μερική).  Από τους οκτώ, ο ένας είναι με 

παροχή υπηρεσιών. 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Πρώην Σ.Υ.Υ.) 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:    1 Νευρολόγος (μερικής απασχόλησης)  

      2 Ψυχίατροι (μερικής)  

1 Παιδοψυχίατρος (μερικής)  

1 Νοσηλεύτρια (πλήρους απασχόλησης)  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:   4 Κοινωνικοί Λειτουργοί  

(πλήρους απασχόλησης) 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:   4 Ψυχολόγοι (πλήρους απασχόλησης) 

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 3 Λογοπεδικοί (2 πλήρους & 1 μερικής) 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  2 Εργοθεραπευτές (πλήρους απασχόλησης) 

Art Therapy:      1 Λειτουργός αποκατάστασης (μερικής)  

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:   7 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης  

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 1 & 2:   5 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης  

    (Όλοι πλήρους απασχόλησης) 
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ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 23 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (πλήρους 

απασχόλησης) 

   1 Εκπαιδευτής / λειτ. αποκατάστασης (μερικής) & 

   7 Τεχνίτες / Εργάτες (πλήρους απασχόλησης) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:     

  2 Σύμβουλοι Εργασίας (πλήρους απασχόλησης) 

ΚΕΠΠ 1 & 2:     1 Εκπαιδεύτρια (πλήρους απασχόλησης) & 

      1 Λειτουργός αποκατάστασης (πλήρους  
     απασχόλησης) 

 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 

Αθλητικό Τμήμα:    4 Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής  

(3 πλήρους απασχόλησης & 1 μερικής)  

Μικροηλεκτρονικό Εργαστήριο:              1 Λειτουργός Αποκατάστασης  

(πλήρους απασχόλησης) 

Θεατρική Μουσική Έκφραση:  1 Εκπαιδευτής (πλήρους απασχόλησης) 

 

Επίσης, στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» απασχολούνται με παροχή υπηρεσιών και: 

• 1 Νομικός Σύμβουλος 

• 1 Ιατρός Εργασίας 

• 1 Τεχνικός Ασφαλείας 
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Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό (GDPR) 

 

 

Λόγω της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού 

Γενικού Κανονισμού (GDPR) για την 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, το 

Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» έχει εναρμονισθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ο 

οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 25η 

Μαΐου του 2018.  

 

Το GDPR είναι η σημαντικότερη διάταξη προστασίας δεδομένων από την οδηγία της Ε.Ε. για 

την προστασία των δεδομένων του 1995 και ορίζει ένα τυποποιημένο σύνολο κανόνων για την 

προστασία δεδομένων, κοινό σε επίπεδο Ε.Ε. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ενισχύει τα δικαιώματα 

των υποκειμένων των δεδομένων ταυτόχρονα με την αύξηση των υποχρεώσεων των εταιρειών. 

 

Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» επιδεικνύει εδώ και χρόνια μεγάλη αφοσίωση και ευαισθησία στη 

διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα συνεχίσει να πράττει έτσι με: 

• Λήψη επιπρόσθετων τεχνικών μέτρων ασφαλείας. 

• Συνεχή αναμόρφωση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων η οποία υπάρχει στην 

ιστοσελίδα www.theotokos.gr  

• Συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων του σε θέματα διαχείρισης 

και προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

• Υποστήριξη των υποκειμένων που θέλουν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους σε 

σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. 

• Διασφάλιση ότι όλοι οι συνεργάτες και προμηθευτές του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι 

συμμορφωμένοι με το Νέο Κανονισμό. 

 

Γνωρίζουμε ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν τη βάση για μια συνεργασία 

εμπιστοσύνης με τους εξυπηρετούμενούς μας και τους γονείς/κηδεμόνες τους και η προστασία 

της ιδιωτικής ζωής είναι εξίσου κεντρική μέριμνα για εμάς και τους υπαλλήλους μας, όπως ο 

νόμιμος και ευαίσθητος χειρισμός των προσωπικών τους δεδομένων. 

Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) 

την κα Μαρία Μελανίτη με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε θέμα έχετε 

σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ή/ και για διευκρινήσεις, είτε τηλεφωνικώς 

στο 210 2385416 εσωτ. 110, είτε μέσω mail, στη διεύθυνση dpo@theotokos.gr, είτε μέσω φαξ 

στο 2102314888. 

mailto:dpo@theotokos.gr
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Το Επιστημονικό προσωπικό του «Θεοτόκος» κατά το εκπαιδευτικό έτος 2020 - 2021 

παρακολούθησε εκπαιδευτικά προγράμματα εντός του «Θεοτόκος» και συμμετείχε σε διάφορες 

ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια. Λόγω της πανδημίας ιδιαίτερη αύξηση είχαν οι δράσεις μέσω 

διαδικτύου.  

Πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) συνολικά προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού 

στο χώρο του «Θεοτόκος» σε μικρές ομάδες ή ατομικά στο χώρο εργασίας. Αναλυτικά: 

Α/

Α ΗΜ/ΝΙΑ 

ΘΕΜΑ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕ-

ΧΟΝΤΕΣ 

1 

31/8/2020 Griffiths 1 Μαρί Άνζ Βιντερσχόβεν Ομάδα ΔΙΘΥ 
Πρώιμης 

Παρέμβασης 

2 

31/8/2020 KINEMS 1 Χρυσή Κοτρέτσου Μέλη του 

Επιστημονικού 

Προσωπικού 

3 

31/8/2020 

ESB Early 

Sociocognitive 

Battery: Κλινικό 
εργαλείο για την 

πρώιμη ανίχνευση 
παιδιών προσχολικής 

ηλικίας σε κίνδυνο να 

παρουσιάσουν 
κοινωνικές δυσκολίες 

ή και δυσκολίες λόγου 

1 Παρή Μεράβογλου  Μέλη της 

Διεπιστημο-

νικής Ομάδας 
της Πρώιμης 

Παρέμβασης 

 

 
4 

5/7/2021 Υποστηριζόμενη Λήψη 

Αποφάσεων - SMART 

6 Αφροδίτη 

Κορογιαννάκη, 

Πηνελόπη Βιτάλη, 
Ιωάννα Σαρκίρη 

Μέλη του 

Επιστημονικού 

Προσωπικού 

5 

1/10/2020 
8/02/2021 

Εκπαίδευση του 

προσωπικού on the 
job στη χρήση νέων 

τεχνολογιών (Google 
Glassroom - Google 

Meet – Ημερολόγιο – 
Ψηφιακή Τάξη – 

Google drive) 

1 Γιώργος Κουμαριανός 

Επιστημονικό 

Προσωπικό 

 

 

 

 

Τα ακόλουθα άτομα από το προσωπικό παρακολούθησαν και συμμετείχαν σε ενενήντα τέσσερα 

(94) εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και ημερίδες τα οποία πραγματοποιήθηκαν εντός 

και εκτός Ελλάδας τα περισσότερα διαδικτυακά.  

Αναλυτικά: 
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A/A Τίτλος Ημερομηνία 
Ημερομηνία 
εώς 

Φορέας Συμμετέχοντες 

1 
Sensory Integration (S.I) 
Paediatrics- Theory and 
Intervention (module 1) 

07/07/2021 11/07/2021 Epimorfosis Μαρία Ντζελέπη 

2 Πρόγραμμα upraise disability 02/07/2021 02/07/2021 
Εταιρία προστασίας 
σπαστικών/ Πόρτα 
ανοιχτή 

Μαρία Ντζελέπη 

3 THEMATIC INCUBATOR YOUTH 30/06/2021 30/06/2021 EPR 
Νεκταρία Σηφάκη 
 Μαρία Ντζελέπη 

4 Μember Forum on Employment 28/06/2021 28/06/2021 EASPD Κατερίνα Κατσούδα 

5 
FOSTERING AN INCLUSIVE AND 
SUSTAINABLE RECOVERY 

15/06/2021 15/06/2021 EU Νεκταρία Σηφάκη 

6 EPR GENERAL ASSEMBLY 11/06/2021 11/06/2021 EPR Νεκταρία Σηφάκη 

7 
WHO - CSO Initiative project 
launch 

08/06/2021 08/06/2021 WHO Βάια Αρσενοπούλου 

8 
Early Childhood Intervention - For 
a Sustainable and Inclusive Future 

08/06/2021 08/06/2021 EASPD Μιρέλλα Γιαννακοπούλου 

9 

ESPD Regional Balkan Provider 
Forum 
Good practices in early intervention 
from the Balkan region 

03/06/2021 03/06/2021 EASPD 
Μαρία Άνζ Βιντερσχόβεν 
 Μιρέλλα Γιαννακοπούλου 

10 
EPR - EU Funding Training with 
PROJECT SCHOOL 

31/05/2021 31/05/2021 EPR Βάια Αρσενοπούλου 

11 
14ο Συνέδριο του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Λογοπεδικών-
Λογοθεραπευτών  

28/05/2021 28/05/2021 
Πανελλήνιος Σύλλογος 
Λογοπεδικών-
Λογοθεραπευτών 

Βάια Αρσενοπούλου 

12 
14ο Πανελλήνιο – 1ο Διεθνές 
Συνέδριο Λογοθεραπείας 
«Χτίζοντας Γέφυρες» 

28/05/2021 30/05/2021 
Πανελλήνιος Σύλλογος 
Λογοπεδικών- 
Λογοθεραπευτών 

Παρασκευή Μεράβογλου 

13 
14ο Πανελλήνιο – 1ο Διεθνές 
Συνέδριο Λογοθεραπείας 
«Χτίζοντας Γέφυρες» 

28/05/2021 30/05/2021 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ 

Χρύσα Κοτρέτσου 

14 THEMATIC INCUBATOR-YOUTH 17/05/2021 17/05/2021  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 
Νεκταρία Σηφάκη 
 Στέλλα Μακρυγιάννη 
 Μαρία Ντζελέπη 

15 
TRANSITACTION MULTIPLIER 
EVENT 

14/05/2021 14/05/2021 EPR Νεκταρία Σηφάκη 

16 COFACE FAMILIES 12/05/2021 12/05/2021 EPR-COFACE 
Νεκταρία Σηφάκη 
 Κατερίνα Κατσούδα 

17 
INNOVATION TASKFORCE ON 
EMPLOYMENT-ICF 

06/05/2021 06/05/2021 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 
Νεκταρία Σηφάκη 
 Βάια Αρσενοπούλου 

18 
To Inclusive Education and 
BEYOND 5th-7th May 2021 

05/05/2021 07/05/2021 EASPD 
Μιρέλλα Γιαννακοπούλου 
 Κατερίνα Κατσούδα 

19 
WORKSHOP PROPOSAL AT ECI 
MF MEETING 

04/05/2021 04/05/2021 

EASPD: EARLY 
CHILDHOOD 
INTERVENTION 
MEMBER FORUM 
MEETING 

Μιρέλλα Γιαννακοπούλου 

20 
CENTER COORDINATORS 
MEETING 

29/04/2021 29/04/2021 EPR Νεκταρία Σηφάκη 

21 
Child Guarantee-Making it work for 
children with disabilities 

22/04/2021 22/04/2021 EASPD  Μιρέλλα Γιαννακοπούλου 

22 BYOD- Bring your own device 19/04/2021 19/04/2021 Margarita Μαρία Ντζελέπη 

23 DPO MASTERCLASS 19/04/2021 21/04/2021 
PRIORITY QUALITY 
CONSULTANTS 

Μαρία Μελανίτη 

24 
Σύστημα Εναλλακτικής 
Επικοινωνίας PECS 

17/04/2021 24/04/2021 
PYRAMID PECS 
HELLAS 

Έλλη Ξανθοπούλου 

25 
Συστημα Εναλλακτικης 
Επικοινωνίας PECS 

17/04/2021 24/04/2021 
PYRAMID PECS 
HELLAS 

Αντωνία Μανούσου 

26 TASKFORCE DIGITAL SKILLS 15/04/2021 15/04/2021 EPR Νεκταρία Σηφάκη 
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A/A Τίτλος Ημερομηνία 
Ημερομηνία 
εώς 

Φορέας Συμμετέχοντες 

27 EPR GENERAL ASSEMBLY 15/04/2021 15/04/2021 EPR 
Νεκταρία Σηφάκη 
 Κατερίνα Κατσούδα 

28 ASSISTIVE TECHNOLOGY 13/04/2021 13/04/2021 DON GNIOGGI Νεκταρία Σηφάκη 

29 ASSISTIVE TECHNOLOGY  13/04/2021 13/04/2021 EPR 
Νεκταρία Σηφάκη 
 Κατερίνα Κατσούδα 

30 DIGITAL TRANSFORMATION 12/04/2021 14/05/2021 EPR Νεκταρία Σηφάκη 

31 DIGITAL TRANSFORMATION 12/04/2021 12/04/2021 EPR Νεκταρία Σηφάκη 

32 
Green Deal: What opportunities for 
Social Services 

07/04/2021 07/04/2021 ΕASPD Κατερίνα Κατσούδα 

33 Early Sociocognitive Battery (ESB) 01/04/2021 01/04/2021 
City University of 
London 

Αφροδίτη Κορογιαννάκη 
 Παρασκευή Μεράβογλου 
 Χρύσα Κοτρέτσου 

34 
EASPD Project Development 
Workshop 

31/03/2021 31/03/2021 EASPD  Βάια Αρσενοπούλου 

35 
 Eamon McCrory – Childhood 
Trauma and the Brain: What have 
we learnt from neuroscience? 

10/03/2021 10/03/2021 
Anna Freud Center/ 
UCL 

Μαρία Άνζ Βιντερσχόβεν 

36 TEAMS A DEMO SESSION 09/03/2021 09/03/2021 EPR Νεκταρία Σηφάκη 

37 
LSVT LOUD® & LSVT BIG®: Η 
θεραπευτική εφαρμογή τους σε 
Παιδιά και Ενήλικες 

27/02/2021 27/02/2021 
Διεπιστημονικό Κέντρο 
Ηπείρου 

Μαρία Ντζελέπη 

38 

 «Η Εκπαίδευση κοινωνικών και 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε  
παιδιά με αυτισμό με την μέθοδο  
“VIDEO MODELING”» 

27/02/2021 27/02/2021 
Πανελλήνιος Σύλλογος 
Λογοπεδικών 

Χρύσα Κοτρέτσου 

39 
EMDR Europe Accredited Training 
Children & Adolescent EMDR 
Training 

19/02/2021 20/02/2021 EMDR-Hellas Αντωνία Μανούσου 

40 
Webinar "Ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα των εμβολίων 
για τη νόσο COVID-19" 

17/02/2021 17/02/2021 
Frederick University, 
Pharmacy Department 

Σοφία Κρητικού 

41 
Εξ αποστάσεως παρέμβαση για 
μαθητές με αυτισμό 

15/02/2021 15/02/2021 Uplearning Μαρία Ντζελέπη 

42 INCLUSIVE EMPLOYMENT 11/02/2021 11/02/2021 ZERO PROJECT Κατερίνα Κατσούδα 

43 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 11/02/2021 14/05/2021 TUV HELLAS Νεκταρία Σηφάκη 

44 

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ 

11/02/2021 11/02/2021 TUV-HELLAS 

Μαρία Μελανίτη 
 Ιωάννα Σαρκίρη 
 Αργυρώ Παπαδημητρίου 
 Νεκταρία Σηφάκη 
 Παρασκευή Μεράβογλου 
 Παντελής Αργύρης 

45 

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ 

11/02/2021 11/02/2021 TUV HELLAS Παντελής Αργύρης 

46 
Γυρίσματα για εκπομπή "Ειδικές 
Αποστολές" - ΕΡΤ 

10/02/2021 10/02/2021 
Ι.Π.Α.Π. "Η 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ" 

Λάουρα Δεληκούρα 

47 
Voices of students with intellectual 
disabilities on inclusive education 

10/02/2021 10/02/2021 IASSID 
Νεκταρία Σηφάκη 
 Κατερίνα Κατσούδα 

48 Policy Cafe EASPD  04/02/2021 04/02/2021 EASPD  Λάουρα Δεληκούρα 

49 

"Η συμβολή του DPO στη 
συμμόρφωση με το GDPR : από 
την κανονικότητα προς την 
πανδημία Covid-19" 

03/02/2021 03/02/2021 DPO NETWORK Μαρία Μελανίτη 
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A/A Τίτλος Ημερομηνία 
Ημερομηνία 
εώς 

Φορέας Συμμετέχοντες 

50 
Πρώτες βοήθειες για παιδιά και 
βρέφη 

31/01/2021 31/01/2021 
SKG First Aid Training 
Programs 

Σοφία Κρητικού 

51 

15ης Ευρωπαϊκής Ημέρας 
Προστασίας Δεδομένων: 
«Προστασία δεδομένων στο 
πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης της 
πανδημίας»  

28/01/2021 28/01/2021 
Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων 

Μαρία Μελανίτη 
Γιώργος Κουμαριανός 

52 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 28/01/2021 28/01/2021 PRIORITY Νεκταρία Σηφάκη 

53 
 Vaccine Deployment: What Role 
for Support Services? 

27/01/2021 27/01/2021 EASPD Παρασκευή Μεράβογλου 

54 
mONITORING fORECASTING 
AND ACTING TO LIMIT WORK 
INCAPACITY 

26/01/2021 26/01/2021 EPR Νεκταρία Σηφάκη 

55 

Διαδικτυακό εργαστήριο " Συν-
δημιουργώντας υποστηρικτικά 
παιχνίδια για την ενίσχυση της 
ένταξης των ατόμων με Νοητική 
Αναπηρία" 

18/01/2021 18/01/2021 ΠΕΚ/Αμεα Χρύσα Κοτρέτσου 

56 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 18/01/2021 19/01/2021 ΠΕΚΑΜΕΑ Νεκταρία Σηφάκη 

57 

Διαδικτυακό εργαστήριο  " Συν-
δημιουργώντας υποστηρικτικά 
παιχνίδια για την ενίσχυση της 
ένταξης των ατόμων με Νοητική 
Αναπηρία" 

18/01/2021 19/01/2021 ΠΕΚ/ΑμεΑ 
Ιωάννα Σαρκίρη 
 Νεκταρία Σηφάκη 

58 INTERHEA WORKING GROUP 10/12/2020 10/12/2020 EPR Νεκταρία Σηφάκη 

59 Discover the LiNC Life Project 04/12/2020 04/12/2020 
Malta Association for 
People with Disabilities 

Νατάσσα Λεβέντη 
 Βάια Αρσενοπούλου 

60 
LINC Life Project - Closing 
conference 

04/12/2020 04/12/2020 EPR Αργυρώ Παπαδημητρίου 

61 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ , ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ COVID-
19/ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- 
Διαδικτυακά 

04/12/2020 04/12/2020 ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ 
Νίκος Καπερώνης 
 Ιωάννα Σαρκίρη 

62 EPR ANNUAL CONFERENCE 03/12/2020 03/12/2020 EPR Νεκταρία Σηφάκη 

63 EPR COORDINATORS MEETING 03/12/2020 03/12/2020 EPR Νεκταρία Σηφάκη 

64 epr public affair event 02/12/2020 02/12/2020 EPR 
Νεκταρία Σηφάκη 
 Λάουρα Δεληκούρα 

65 CONSULTATION ON D.I. 25/11/2020 25/11/2020 EASPD Μιρέλλα Γιαννακοπούλου 

66 EU funding webinar on ESF+ 23/11/2020 23/11/2020 EASPD Βάια Αρσενοπούλου 

67 
Σεμινάριο Εντατικής 
Αλληλεπίδρασης 

21/11/2020 22/11/2020 ΙΕΕΛ Αντωνία Μανούσου 

68 
Thematic Incubator: Services for 
People on the Autistic Spectrum  

12/11/2020 12/11/2020 EPR 
Αργυρώ Παπαδημητρίου 
 Πηνελόπη Βιτάλη 

69 
EPR Working group – 
Employment, Inclusion and ICF 

10/11/2020 10/11/2020 EPR 
Νεκταρία Σηφάκη 
 Βάια Αρσενοπούλου 

70 INTERHEA WORKING GROUP 05/11/2020 05/11/2020 DON GNIOCI Νεκταρία Σηφάκη 

71 

Mental Health Public Seminar 
Towards participation in a different 
normality 
Mental Health as a cornerstone 

05/11/2020 05/11/2020 EPR 

Ιωάννα Σαρκίρη 
Νατάσσα Λεβέντη 
Μαρία Άνζ Βιντερσχόβεν 
Αφροδίτη Κορογιαννάκη 
Γεώργιος Γληνέλης 
Βάια Αρσενοπούλου 
Παρασκευή Μεράβογλου 
Αλέξ. Μαυραντωνάκης 
Ιωάννα Καραβαγγέλη 
Πηνελόπη Βιτάλη 
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A/A Τίτλος Ημερομηνία 
Ημερομηνία 
εώς 

Φορέας Συμμετέχοντες 

72 
 EASPD Policy Café on EPSR & 
EEA 

04/11/2020 04/11/2020 EASPD  Λάουρα Δεληκούρα 

73 
Transforming Greece The 5G and 
Fiber Enablers 

04/11/2020 06/11/2020 
22nd Infocom World 
Conference 

Γιώργος Κουμαριανός 

74 
BENCHLEARNING EVENT ON 
EMPLOYMENT 

29/10/2020 29/10/2020 EPR Νεκταρία Σηφάκη 

75 Disability Management 29/10/2020 29/10/2020 EPR Κατερίνα Κατσούδα 

76 
What's new-Findings from the 
Down Syndrome Research 
Program at UQ 

28/10/2020 28/10/2020 
University of 
Queensland, Australia 

Σοφία Κρητικού 

77 
Εθνική Στρατηγική 
αποιδρυματοποίησης 

26/10/2020 26/11/2020 
EASPD,Υπουργείο 
Εργασίας 

Κατερίνα Κατσούδα 

78 
Εκπαίδευση δασκάλων γιόγκα για 
παιδιά (διάρκειας 95 ωρών) 

24/10/2020 21/02/2021 Yoga Violet Alignment Σοφία Κρητικού 

79 EPSR STUDY DAYS 20/10/2020 20/10/2020 MARIABERG Νεκταρία Σηφάκη 

80 
The Disrupted Frame- What are 
the Therapeutic Implications of 
Working Online? 

17/10/2020 17/10/2020 Tavistock Clinic London Μαρία Άνζ Βιντερσχόβεν 

81 
LABOR MARKET INCLUSION 
CASE MANAGMENT 

15/10/2020 15/10/2020 EPR Κατερίνα Κατσούδα 

82 

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΖΕΥΓΟΥΣ 2018-2021 

14/10/2020 23/07/2021  Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. 
Αλέξανδρος 
Μαυραντωνάκης 

83 
The Art of Inclusion 
Disability and Diversity in Arts and 
Culture 

13/10/2020 15/10/2020 EASPD Μιρέλλα Γιαννακοπούλου 

84 The art of Inclusion 12/10/2020 16/10/2020 ΕΑSPD Κατερίνα Κατσούδα 

85 EPALE online conference 06/10/2020 06/10/2020 European Commission Βάια Αρσενοπούλου 

86 INTERHEA WORKING GROUP 05/10/2020 05/10/2020 DON GNIOCI Νεκταρία Σηφάκη 

87 
Well being at Work: Coaching 
Skills for Resilience 

02/10/2020 02/10/2020 EPR 
Νεκταρία Σηφάκη 
Βάια Αρσενοπούλου 
Πηνελόπη Βιτάλη 

88 WELLBEING AT WORK 02/10/2020 02/11/2020 EPR 
Νεκταρία Σηφάκη 
Βάια Αρσενοπούλου 
Πηνελόπη Βιτάλη 

89 EPR ANNUAL CONFERENCE 29/9/2020 30/09/2020 EPR Νεκταρία Σηφάκη 

90 DIGITAL TRANSFORMATION 21/09/2020 21/09/2020 EPR Νεκταρία Σηφάκη 

91 
EPR Center Coordinators meeting: 
Projects session 

17/09/2020 17/09/2020 EPR Βάια Αρσενοπούλου 

92 
Erasmus+ STARS Virtual Multiplier 
Event 

16/09/2020 16/09/2020 Orchardville Society 
Νεκταρία Σηφάκη 
 Βάια Αρσενοπούλου 

93 DISCRIMINATION AT WORK 11/09/2020 11/11/2020 EUROPEAN UNION 
Νεκταρία Σηφάκη 
 Κατερίνα Κατσούδα 

94 
CENTER COORDINATORS 
MEETING 

09/09/2020 09/09/2020 EPR Νεκταρία Σηφάκη 
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 το «Θεοτόκος» παρείχε τις υπηρεσίες του σε πάνω από 

330 παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού 

φάσματος, ενώ κατά μέσο όρο φοίτησαν 270 σε ημερήσια βάση λόγω της πανδημίας και 

επιβολής μέτρων για COVID-19. 

Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης: 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 17 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 & 2 41 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 238 

ΚΕΠΠ 1 & 2 32 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έγιναν είναι 72. 

Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης: 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 28 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 28 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 16 

ΚΕΠΠ 0 

 

Πραγματοποιήθηκαν 48 αξιολογήσεις και είχαμε 25 νέες εισαγωγές.  

 

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Μέσα στο εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 διέκοψαν τη φοίτησή τους 51 εξυπηρετούμενοι. 

Από αυτούς 25 διέκοψαν με πρωτοβουλία της οικογένειάς τους, 7 με δική τους πρωτοβουλία,  

3 λόγω θανάτου, 4 για διάφορους λόγους, καθώς επίσης 10 από την Πρώιμη Παρέμβαση 

εντάχθηκαν σε σχολεία του Υπουργείου Παιδείας και 2 βρήκαν εργασία και υποστηρίζονται από 

την Υπηρεσία Υποστηριζόμενης Εργασίας. 
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ΠΡΟΛΗΨΗ COVID -19 
Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Ι.Π.Α.Π. "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ'', κατά τη διάρκεια 

της εκπαιδευτικής χρονιάς 2020-2021 συνέχισε απρόσκοπτα τη λειτουργία του, τηρώντας όλα 
τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία εργαζομένων και 

εξυπηρετούμενων. 

Διοίκηση, διεύθυνση, εργαζόμενοι και εξυπηρετούμενοι συμμετείχαν με αίσθημα ευθύνης και 
κοινωνικής αλληλεγγύης στη διαδικασία της δειγματοληψίας. 

Με υποδειγματική οργάνωση και συνεργασία της κοινωνικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας του 
Ιδρύματος και των κλιμακίων του ΕΟΔΥ διενεργήθηκαν οι κάτωθι έλεγχοι: 

 

1. 7 & 11 Σεπτεμβρίου 2020 παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη, 

διενεργήθηκαν 99 τεστ από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο σύνολο των εργαζομένων 

για την ασφαλή έναρξη της εκπαιδευτικής σχολικής χρονιάς και ήταν όλα αρνητικά.  

2. 1 & 2 Δεκεμβρίου 2020 διενεργήθηκαν 313 τεστ σε εργαζόμενους και 

εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά. 

3. 17 & 18 Δεκεμβρίου 2020 διενεργήθηκαν 315 τεστ σε εργαζόμενους και 

εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά. 

4. 11 & 12 Ιανουαρίου 2021 διενεργήθηκαν 338 τεστ σε εργαζόμενους και 

εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά.  

5. 28 & 29 Ιανουαρίου 2021 διενεργήθηκαν 342 τεστ σε εργαζόμενους και 

εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά.  

6. 24 & 25 Φεβρουαρίου 2021 διενεργήθηκαν 329 τεστ σε εργαζόμενους και 

εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά.  

7. 10 & 11 Μαρτίου 2021 διενεργήθηκαν 328 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους 

από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ, εκ των οποίων 1 ήταν θετικό και όλα τα υπόλοιπα 

αρνητικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και πραγματοποιήθηκε γενική απολύμανση 

σε όλα τα κτήρια του Ιδρύματος, από εξειδικευμένο συνεργείο. 

8. 14 & 16 Απριλίου 2021, διενεργήθηκαν 301 τεστ σε εργαζόμενους και 

εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ, εκ των οποίων 1 ήταν θετικό και 

όλα τα υπόλοιπα αρνητικά. Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και 

πραγματοποιήθηκε γενική απολύμανση σε όλα τα κτήρια του Ιδρύματος, από 

εξειδικευμένο συνεργείο.  

9. 21 & 22 Απριλίου 2021, διενεργήθηκαν 303 τεστ σε εργαζόμενους και 

εξυπηρετούμενους από Διαγνωστικό Κέντρο, εκ των οποίων 1 ήταν θετικό και όλα τα 
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υπόλοιπα αρνητικά. Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και πραγματοποιήθηκε 

γενική απολύμανση σε όλα τα κτήρια του Ιδρύματος, από εξειδικευμένο συνεργείο.  

10. 10 & 11 Μαΐου 2021 διενεργήθηκαν 324 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους 

από Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά.  

11. 17 & 18 Μαΐου 2021 διενεργήθηκαν 345 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους 

από Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά.  

12. 24 & 25 Μαΐου 2021, διενεργήθηκαν 355 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους 

από Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά. 

13. 31 Μαΐου & 1 Ιουνίου 2021, διενεργήθηκαν 351 τεστ σε εργαζόμενους και 

εξυπηρετούμενους από Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά. 

14. 7 & 8 Ιουνίου 2021, διενεργήθηκαν 354 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους 

από Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά. 

15. 14 & 16 Ιουνίου 2021, διενεργήθηκαν 331 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους 

από Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά.  

16. 22 & 23 Ιουνίου 2021, διενεργήθηκαν 336 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους 

από Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά. 

17. 29 Ιουνίου 2021, διενεργήθηκαν 200 τεστ σε προσωπικό και σε όσους 

εξυπηρετούμενους θα παραμείνουν στο summer camp από Διαγνωστικό Κέντρο και 

ήταν όλα αρνητικά.  

18. 5 Ιουλίου 2021, διενεργήθηκαν 185 τεστ σε προσωπικό και εξυπηρετούμενους από 

Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά.  

19. 12 Ιουλίου 2021, διενεργήθηκαν 177 τεστ σε προσωπικό και εξυπηρετούμενους από 

Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά.  
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΘΥ) 

Στα πλαίσια της υποστήριξης και αντιμετώπισης των συναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών 

δυσκολίων των  εξυπηρετούμενων του «Θεοτόκος» λειτούργησαν εκτός από την ατομική 

στήριξη των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους και υποστηρικτικές και θεραπευτικές 

ομάδες. 

Στην ομάδα ΔΙΘΥ πραγματοποιήθηκαν κανονικά οι ατομικές συναντήσεις με τους  

εξυπηρετούμενους του «Θεοτόκος» και τους οικογένειές τους. Για τους εξυπηρετούμενους που 

δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν το καθημερινό πρόγραμμα δια ζώσης λόγω COVID, 

οργανώθηκαν υποστηρικτικές ατομικές και ομαδικές συναντήσεις διαδικτυακά.  

 

Η Εργοθεραπευτική Υπηρεσία αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες καθώς μία εργοθεραπεύτρια 

ήταν σε αναστολή λόγω COVID από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι τον Μάιο 2021. Τον 

Ιανουάριο 2021 προσελήφθη νέος εργοθεραπευτής στελεχώνοντας την υπηρεσία. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία και η Λογοθεραπευτική Υπηρεσία αντιμετώπισαν παρόμοιες δυσκολίες 

καθώς το 50% των μελών τους είχαν δικαίωμα να πάρουν άδεια «Ειδικού Σκοπού» λόγω 

Πανδημίας.  

 

Σε εβδομαδιαία βάση λειτούργησαν 33 ομάδες: 

• 15 ομάδες με συντονίστρια λογοθεραπεύτρια, (ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων, ομάδα 

λόγου, ομάδα επικοινωνίας, ομάδα KINEMS) 

• 1 ομάδα με συντονίστρια εργοθεραπεύτη (ομάδα εργοθεραπείας) 

• 1 ομάδα με συντονιστές εργοθεραπευτή και εκπαιδεύτρια/ψυχολόγο (ομάδα 

SHERBORN)   

• 11 ομάδες με συντονιστή ψυχολόγο, ή ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό (ομάδα 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ομάδα ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης, ομάδα 

ψυχοεκπαίδευσης) 

• 4 ομάδες τηλε-υποστήριξης με συντονιστές ψυχολόγο ή λογοθεραπεύτρια 

• 2 ομάδες με συντονιστή ψυχολόγο και λογοθεραπευτή (ομάδα αυτοεκπροσώπησης, μια 

φορά του μήνα και ομάδα ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης) 

 

Από τον Σεπτέμβριο 2020 οι ομάδες λειτούργησαν στον χώρο που βρίσκεται ο κάθε 

εξυπηρετούμενος. Όταν κρίθηκε αναγκαίο οι ομαδικές συναντήσεις αντικαταστάθηκαν με 

ατομικές συναντήσεις. Το περιεχόμενο των  υποστηρικτικών συνεδρίων είχαν σχέση με 

ψυχοεκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς στόχους στους οποίους περιλαμβάνονταν η 

αντιμετώπιση και υποστήριξη των νέων λόγω COVID-19. 

  

Η επαφή με τα ΑΕΙ συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά. Έγινε καινούρια επαφή με το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο, τμήμα ψυχολογίας.  Λόγω πανδημίας πραγματοποιήθηκαν την πρακτική τους στο 

«Θεοτόκος» μόνο 4 φοιτητές ψυχολογίας  (3 του μεταπτυχιακό προγράμματος της Σχολικής 

Ψυχολογίας και μια προπτυχιακή φοιτήτρια Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ) και 2 φοιτητές Κοινωνικής 

Υπηρεσίας.  
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Πραγματοποιήθηκαν όλες οι επανεκτιμήσεις των εξυπηρετούμενων με κατάλληλα και 

σταθμισμένα στον Ελληνικό πληθυσμό ψυχομετρικά εργαλεία, όπως το WAIS-IV για τους 

ενήλικους και το WPPSI III  και το GRIFFITH III για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έγινε 

εκπαίδευση και  αγορά του «Εarly Sociocognitive Battery (ESB)» για την Πρώιμη Παρέμβαση 

από την Υπηρεσία Λογοθεραπείας.  Στο πλαίσιο του προληπτικού προγράμματος στους ΒΝΣ των 

δήμων, αξιολογήθηκαν μόνο τα νήπια με τους γονείς τους  από τους δήμους Αγ. Αναργύρων 

και Καματερού, από ψυχολόγο, λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή (βλ. σελ. 71). 

Τα μέλη της ομάδας ΔΙΘΥ παρουσίασαν το έργο του «Θεοτόκος» σε εθνικά και διεθνή 

συνέδρια (βλ. σελ. 66-67). Επίσης έγιναν αρκετές εκπαιδεύσεις σε σύγχρονες μεθόδους 

αντιμετώπισης συναισθηματικών δυσκολίων και σε καινούρια διαγνωστικά και θεραπευτικά 

εργαλεία (βλ. σελ. 13-17). Αρκετά μέλη της ομάδας ΔΙΘΥ συμμετέχουν ενεργά στα 

προγράμματα ERASMUS (βλ. σελ. 57-62). 

  
  

Συμβουλευτικός Σταθμός 
Η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Διαγνωστικών 

και Θεραπευτικών Υπηρεσιών κας Μαρί Άνζ Βιντερσχόβεν συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά. 

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 συνεχίστηκε η λειτουργία της Ομάδας Αδελφών με 

συντονίστρια την κα Αφροδίτη Κορογιαννάκη στην οποία συμμετείχαν 3 αδέλφια 

εξυπηρετούμενων. Λόγω COVID-19 η ομάδα γινόταν διαδικτυακά. Σκοπός της ομάδας είναι να 

βοηθήσουν τους συμμετέχοντες  να φέρουν στην επιφάνεια συναισθήματα, προβληματισμούς 

σχετικά με τα αδέρφια τους όπως και ό,τι άλλο τους απασχολεί για την προσωπική τους εξέλιξη, 

να τα επεξεργαστούν - ακούγοντας και τις εμπειρίες των υπολοίπων- έτσι ώστε η όλη διεργασία 

να λειτουργήσει για αυτούς θεραπευτικά. 

Σύμφωνα με τη στατιστική επεξεργασία του ερωτηματολογίου ικανοποίησης η συνολική 

ικανοποίηση των συμμετεχόντων ήταν 4,73 με άριστα το 5 δηλαδή Πάρα πολλή ικανοποίηση. 

 

Η ομάδα με θεματολογία «Μορφές Βίας και τρόποι αντιμετώπισης τους» με συντονίστρια την 

κα Σοφία Κρητικού αναβλήθηκε λόγω COVID επειδή οι περισσότεροι γονείς δεν προτίμησαν τις 

διαδικτυακές συναντήσεις. Του χρόνου θα διερευνηθεί αν ο Συμβουλευτικός Σταθμός μπορεί 

να λειτουργήσει διά ζώσης.    
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ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
 

Το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης λειτουργεί από το 2000 και απευθύνεται σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας(2,5-4,5 ετών) τα οποία παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές. Σκοπός 

του προγράμματος είναι η έγκαιρη εκπαιδευτική και θεραπευτική παρέμβαση των παιδιών και  

η υποστήριξη των οικογενειών τους,  με απώτερο στόχο την ομαλή ένταξη των παιδιών σε 

σχολικό  και κοινωνικό περιβάλλον. 

Η   Διεπιστημονική ομάδα του τμήματος  αξιολογεί την αναπτυξιακή κατάσταση του παιδιού, 

σε συνδυασμό με τις σχέσεις στην οικογένεια, τις ανάγκες και ικανότητες των παιδιών και των 

γονέων τους και παρεμβαίνει διαφορετικά για κάθε παιδί και οικογένεια. Τέλος, εφαρμόζει την 

διασύνδεση και συνέργεια με τους τοπικούς φορείς υγείας και εκπαίδευσης.  

Επιπλέον παρέχει ποιοτικό ομαδικό πρόγραμμα προσομοίωσης παιδικού σταθμού με μικρή 

αναλογία παιδιών/προσωπικού και ατομικές συνεδρίες με ψυχοπαιδαγωγό,  λογοθεραπευτή και  

εργοθεραπευτή. 

Η υλοποίηση γίνεται: 

• Με προγράμματα σύντομης ή πλήρους διάρκειας για νήπια, βασισμένα σε επιστημονικά 

τεκμηριωμένες μεθόδους όπως ΤEACCH, PECS, MAKATON,  S.I. 

• Με την συνεργασία και εκπαίδευση των γονέων για εφαρμογή  των προγραμμάτων  και 

στο σπίτι.(HANEN, FEEDING) 

• Με συμβουλευτική των γονέων. 

Είναι η δέκατη έκτη συνεχής χρονιά που εφαρμόζεται συστηματικό πρόγραμμα ένταξης 

σε Νηπιαγωγεία. Για κάθε παιδί για το οποίο η Διεπιστημονική ομάδα της Πρώιμης αξιολογήσει 

ότι είναι έτοιμο να ξεκινήσει ένταξη, ακολουθείται η διαδικασία σταδιακής ένταξης, αρχίζοντας 

από τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο δύο φορές την εβδομάδα. Αν θεωρηθεί απαραίτητο και  το 

πλαίσιο του νηπιαγωγείου συμφωνήσει, ο μαθητής συνοδεύεται αρχικά από τον/την ειδική 

παιδαγωγό που υποστηρίζει την ταχύτερη και όσο γίνεται πιο ομαλή ένταξη. (Σε διαφορετική 

περίπτωση η συνεργασία με το σχολείο γίνεται μέσω τηλεφώνου και προκαθορισμένων 

επισκέψεων μελών της Διεπιστημονικής Ομάδας) 

Η πορεία της ένταξης αξιολογείται τακτικά και ο μαθητής συνεχίζει να υποστηρίζεται 

μέχρι να αποφασισθεί ότι ο/η συνοδός μπορεί να αποσυρθεί ενώ οι μέρες φοίτησης αυξάνονται 

σταδιακά στις πέντε. Για τα παιδιά που εντάσσονται σε τυπικά ή ειδικά σχολεία, υπάρχει 

παρακολούθηση της πορείας της ένταξής τους μέσα στα επόμενα έτη, εφόσον και οι γονείς το 

επιθυμούν. 

Οι νέες συνθήκες λειτουργίας που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας και 

του lockdown δυσκόλεψαν την εκπαίδευση των παιδιών και την υποστήριξη των οικογενειών. 

Αξίζει να σημειωθεί η συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα μέλη της Διεπιστημονικής ομάδας 

της Πρώιμης να παρέχουν αποτελεσματική υποστήριξη μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικά σε 

γονείς και παιδιά. 
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Κατά το Εκπαιδευτικό έτος 2020-2021στο τμήμα της Πρώιμης Παρέμβασης φοίτησαν 21 παιδιά. 

Στο τέλος της Εκπαιδευτικής χρονιάς πραγματοποιήθηκαν 9 εντάξεις παιδιών: 

• 1  παιδί σε Νηπιαγωγείο Γενικής εκπαίδευσης 

• 1  παιδί σε Νηπιαγωγείο Γενικής εκπαίδευσης με τμήμα ένταξης  

• 3  παιδιά σε Νηπιαγωγείο Γενικής εκπαίδευσης με παράλληλη στήριξη  

• 1  παιδί σε Δημοτικό Σχολείο Γενικής εκπαίδευσης με παράλληλη στήριξη  

• 3 παιδιά σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

 

 

 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

Την εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021 η εκπαίδευση των νέων των Προεπαγγελματικών 

τμημάτων 1 και 2 υποστηρίχθηκε από τα εξής προγράμματα:  

1. Εφαρμογή διαδραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων KINEMS με στόχο τη 

βελτίωση επιτελικών, κινητικών και μαθησιακών δεξιοτήτων (Εργο+Λογο)  

2. Ατομικά και ομαδικά προγράμματα Εργοθεραπείας 

3. Πρόγραμμα SHERBORNE (Εργο+Λογο)  

4. Πρόγραμμα VIDEO MODELLING (Λογο)  

Συνεχίστηκε η συνεργασία με τα τμήματα των Εργαστηρίων με στόχο την γνωριμία των νέων 

με το αντίστοιχο αντικείμενο και την καλύτερη προετοιμασία τους για την ένταξή τους σε αυτά. 

Κατά την διάρκεια του lockdown λόγω της πανδημίας COVID-19 οι εκπαιδευτές και η ομάδα 

ΔΙΘΥ υποστήριξαν τους  νέους /ες  και τις οικογένειές τους  διαδικτυακά. 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»  

Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους στα Επαγγελματικά Εργαστήρια και στα Προεπαγγελματικά 

τμήματα, οι εξυπηρετούμενοι του «Θεοτόκος» δημιουργούν διάφορες χειροτεχνίες αλλά και 

εδέσματα τα οποία διατίθενται από το Ίδρυμα στις Εορταγορές που διοργανώνονται αλλά 

και  καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα έσοδα διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς του 

Ιδρύματος. Ενδεικτικά: 

Το Εργαστήριο Μεταξοτυπίας κατασκευάζει χειροποίητα προσκλητήρια εκδηλώσεων και 

κάρτες, ενώ παράλληλα τυπώνει με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας σε διάφορα υλικά όπως χαρτί, 

πλαστικό, ξύλο κ.λπ.  

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων σχεδιάζει και σε συνεργασία με το Εργαστήριο 

Λιθογραφίας - Τυπογραφίας εκτυπώνει ενημερωτικά/ διαφημιστικά έντυπα, εταιρικές 

ταυτότητες (φάκελοι, επιστολόχαρτα, επαγγελματικές και προσωπικές κάρτες), μπλοκ 

αποδείξεων, τιμολόγια και πάσης φύσεως άλλα έντυπα. Επίσης, αναλαμβάνει τον πρωτότυπο 
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σχεδιασμό και την εκτύπωση αφισών με διάσταση έως 35x50, εορταστικών και εποχικών 

καρτών, προσκλητηρίων γάμου και βάφτισης με εικόνες που προέρχονται είτε από ψηφιακές 

συνθέσεις ή ζωγραφιές των εξυπηρετούμενων του «Θεοτόκος», είτε επιλέγονται από τους 

ίδιους ενδιαφερόμενους/ πελάτες.  

Το 3D Printing απασχολεί τους εκπαιδευόμενους του τμήματος των Ψηφιακών Μέσων με 

σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με αυτήν την πρωτοποριακή μέθοδο εκτύπωσης. Στόχος 

του τμήματος είναι να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τον χειρισμό των αντίστοιχων 

προγραμμάτων τρισδιάστατου σχεδιασμού (3D modeling, 3D sculpturing, 3D scanning). Μέσω 

αυτών των προγραμμάτων θα έχουν τη 

δυνατότητα να επεκτείνουν τη 

δημιουργική τους έκφραση στο 

τρισδιάστατο περιβάλλον, και να 

υλοποιήσουν ποικίλες εργασίες μέσω της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης. Σε 

συνεργασία με άλλα εργαστήρια του 

ιδρύματος (π.χ. κεραμικής, ξυλουργείου, 

βιβλιοδεσίας, υφαντικής, τυποποίησης 

κ.α.) δίνεται η δυνατότητα να 

υλοποιηθούν ποικίλα projects που απαιτούν τη χρήση των υλικών και των γνώσεων των 

αντίστοιχων εργαστηρίων. Ο απώτερος σκοπός είναι η παραγωγή προϊόντων προς πώληση σε 

bazaar, σε μελλοντικό e-shop του ιδρύματος και εν δυνάμει σε online καταστήματα και 

πλατφόρμες.  

Στο εργαστήριο της Γραμματειακής Υποστήριξης οι νέοι/ες μαθαίνουν να παραλαμβάνουν 

παραγγελίες, να εκτυπώνουν έντυπα σε ασπρόμαυρη και έγχρωμη έκδοση, να πλαστικοποιούν 

αρχεία, να βιβλιοδετούν με πλαστικό σπιράλ, να διανέμουν τις παραγγελίες και την 

αλληλογραφία σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος, καθώς και να χρησιμοποιούν το 

τηλεφωνικό κέντρο.  

Το Εργαστήριο της Βιβλιοδεσίας  αναλαμβάνει το δέσιμο περιοδικών με σκοπό τη 

δημιουργία επιστημονικών βιβλίων, μετά από παραγγελίες διαφόρων Βιβλιοθηκών, όπως επίσης 

και τη δημιουργία καλλιτεχνικών ειδών Γραφικής ύλης. 

Το Εργαστήριο Τυποποιημένης Εργασίας κατασκευάζει μπομπονιέρες γάμων και  βάπτισης 

καθώς και μαρτυρικά. Επίσης, στο συγκεκριμένο τμήμα κατασκευάζονται χειροποίητα 

κοσμήματα και είδη δώρων. 

Το Εργαστήριο Ιματισμού αναλαμβάνει το πλύσιμο-σιδέρωμα των πετσετών και του 

ρουχισμού που χρησιμοποιεί το «Θεοτόκος» καθώς και πλύσιμο-σιδέρωμα-συσκευασία 

πετσετών κομμωτηρίου (εξωτερικός συνεργάτης).  

Οι νέοι αποκτούν γνώσεις πρόληψης και ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και 

δεξιότητες επαγγελματικών συνηθειών και κανόνων υγιεινής. 
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Το Εργαστήριο Καντίνας έχει στόχο τη διάθεση ροφημάτων και προϊόντων 

παρασκευασμένων στο Εργαστήρι Εστίασης. Οι νέοι εκπαιδεύονται κυκλικά σε μια σειρά από 

δραστηριότητες όπως τηλεφωνική λήψη παραγγελιών, παρασκευή ροφημάτων, παράδοση στο 

χώρο, διαχείριση χρημάτων καθώς και καθαριότητα του χώρου-πάγκων-συσκευών 

ακολουθώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο HACCP. 

Στο Εργαστήριο Διαχείρισης Προϊόντων οι νέοι αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά 

με την οργάνωση και τη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων. Αναλαμβάνουν παραλαβές ειδών 

διατροφής μαζικής Εστίασης και άλλων προϊόντων που στη συνέχεια τα αποθηκεύουν 

κατάλληλα  και τα διανέμουν. Επίσης, καθημερινά εξασκούν δεξιότητες λειτουργικής μάθησης 

φροντίζοντας για τη διανομή του προγεύματος όλων των εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος,.  

 

Το Εργαστήριο Εστίασης αναλαμβάνει την παρασκευή και τη διάθεση απλών γευμάτων σε 

διοργανώσεις του «Θεοτόκος» όπως  συνέδρια, ημερίδες κ.α. Δέχεται  παραγγελίες από ιδιώτες 

πελάτες  σε είδη που παράγει, όπως μπατόν σαλέ, cookies διαφόρων ειδών κ.α. σε 

προσυμφωνημένες ποσότητες. Επίσης, δημιουργεί πλήρη γεύματα, με στόχο την εκπαίδευση 

των νέων σε πιο σύνθετες συνταγές μαγειρικής, προσομοιώνοντας πραγματικές συνθήκες 

επαγγελματικής κουζίνας. Το εργαστήριο  τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των 

παρεχόμενων τροφίμων σύμφωνα με τις αρχές HACCP. Μόνιμοι πελάτες πλέον του Εργαστηρίου 

είναι το Μουσείο Μπενάκη και ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων). 

Το Εργαστήριο Ραπτικής δημιουργεί απλά και σύνθετα έργα όπως ζακέτες, μπλουζάκια, 

φουλάρια, μαξιλάρια, τσάντες κ.α. Αναλαμβάνει παραγγελίες από ιδιώτες και διάφορους 

συλλόγους.  

Το Εργαστήριο Υφαντικής δημιουργεί υφαντά 

υφάσματα σε παραδοσιακούς αργαλειούς. Οι 

χειροποίητες δημιουργίες της ομάδας 

μετατρέπονται σε υφαντές τσάντες χειρός κι 

ώμου, μαξιλάρια, runner, τραπεζομάντιλα 

διαφόρων μεγεθών. 

Το Εργαστήριο Κεραμικής, στο οποίο οι 

εξυπηρετούμενοι εκπαιδεύονται σε μια σειρά από οργανωμένες δραστηριότητες σε σχέση με τη 

χρήση του κεραμικού υλικού, κατασκευάζει διακοσμητικά κεραμικά έργα διαφόρων 

τεχνοτροπιών και συνθέσεων, τα οποία και διακοσμεί. 

Το Εργαστήριο Ανακύκλωσης ανακυκλώνει χαρτί, αλουμίνιο, ηλεκτρικές συσκευές και 

μπαταρίες. Το χαρτί και το αλουμίνιο στη συνέχεια διατίθενται έναντι αμοιβής σε εμπόρους και 

εταιρίες που ολοκληρώνουν τη διαδικασία ανακύκλωσης. Με τα έσοδα από τα καπάκια που 

στέλνονται προς ανακύκλωση, καλύπτεται το κόστος της αγοράς πιστοποιημένου αναπηρικού 

αμαξιδίου. 
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Το Εργαστήριο Ξυλουργικής, με ανανεωμένο σύγχρονο εξοπλισμό, τηρεί όλες τις συνθήκες 

ασφάλειας και κατασκευάζει χρηστικά αντικείμενα όπως καρέκλες, έπιπλα, τραπέζια κ.α. καθώς 

και διακοσμητικά αντικείμενα και ξύλινα παιχνίδια. Αναλαμβάνει επίσης την συντήρηση όλου 

του ξύλινου εξοπλισμού του ιδρύματος. Ακόμη δέχεται παραγγελίες από ιδιώτες για την όποια  

κατασκευή.  

Το Εργαστήριο Συντήρησης εκπαιδεύει νέους για βοηθούς συντηρητών κτιριακών 

εγκαταστάσεων. Παρέχει στο χώρο την ομαλή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων που 

αφορούν επισκευές και συντήρηση των μεταλλικών κουφωμάτων και του δικτύου ύδρευσής, 

καθώς και την  απορροή του αποχετευτικού και την συντήρηση  και  καθαρισμό  του δικτύου 

όμβριων υδάτων. Επίσης, συμμετέχει και στις τοποθετήσεις  και μεταφορές του εξοπλισμού των 

τμημάτων του κέντρου. 

Το Εργαστήριο Κήπου καλλιεργεί και συντηρεί τους διαμορφωμένους χώρους, τον 

λαχανόκηπο, τον ελαιώνα και το θερμοκήπιο του ιδρύματος μέσω εξειδικευμένων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παράγει, μεταποιεί και διαθέτει τα παραγόμενα κηπευτικά, 

φρούτα και προϊόντα ελιάς, στις εορταγορές που συμμετέχει το Θεοτόκος και στο προσωπικό 

του ιδρύματος. Κατασκευάζει διακοσμητικά είδη με θέμα και πρώτες ύλες από το περιβάλλον. 

Ακόμη δύναται να αναλάβει την συντήρηση χώρων πρασίνου. 

Επίσης, διατίθεται αίθουσα χωρητικότητας 250 ατόμων, άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένη, 

κατάλληλη για κάθε είδους εκδήλωση, συνέδρια, επαγγελματικές συναντήσεις, ή σεμινάρια-

παρουσιάσεις με διαθέσιμο χώρο στάθμευσης. Ταυτόχρονα, υπάρχει χώρος εστίασης και 

Εργαστήριο Εστίασης που αναλαμβάνει την παρασκευή και τη διάθεση απλών γευμάτων.  

 

Πρόγραμμα «φαγητό στο σπίτι» 

Την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, ξεκίνησε το 

πρόγραμμα «φαγητό το σπίτι» από το τμήμα 

εστίασης του Ιδρύματος.  

Εργαζόμενοι και εξυπηρετούμενοι κάθε Πέμπτη 

προμηθεύονται από την κουζίνα φαγητό σε μερίδες 

για το σπίτι. 

Την πρώτη εβδομάδα το μενού του προγράμματος 

περιλαμβάνει λαχανοντολμάδες, με πρώτη ύλη, τα 

λάχανα που καλλιεργήθηκαν από την ομάδα της 

κηπουρικής του Ιδρύματος και ακολούθησαν 

υπέροχες διαφορετικές συνταγές.  

Οι νέοι και οι νέες της ομάδας μαγειρικής – 

ζαχαροπλαστικής, με την υποστήριξη του σεφ κ. 

Δεληγιάννη και της εργοθεραπεύτριας Κας 

Ντζελέπη, δημιούργησαν για ακόμα μια φορά. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΞΙΑ» 

Η «ΕργΑξία» τοποθετεί άτομα με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του 

αυτιστικού φάσματος στην ελεύθερη αγορά εργασίας. εφαρμόζοντας το μοντέλο της 

Υποστηριζόμενης Εργασίας από το 1996. Συνολικά έχουν τοποθετηθεί 220 άτομα σε 235 

θέσεις. 

Η διαδικασία έχει ως εξής: 

Εφόσον το ίδιο το άτομο και η οικογένεια επιθυμούν να εργαστεί υπογράφεται μια αίτηση 

συμβόλαιο που αναφέρεται στις υποχρεώσεις του μελλοντικού εργαζόμενου και συμβούλου 

εργασίας.  

Ο σύμβουλος εργασίας έρχεται σε επαφή με υποψήφιους εργοδότες και συμπληρώνει το έντυπο 

«Ανάλυση εργασίας» όπου αποτυπώνονται με ακρίβεια οι απαιτήσεις της εργασίας και του 

εργασιακού περιβάλλοντος.  

Το επαγγελματικό προφίλ συμπληρώνεται μετά από συνεντεύξεις που έχει ο σύμβουλος 

εργασίας με τον υποψήφιο εργαζόμενο, τον εκπαιδευτή και την οικογένεια του.  

Ο Σύμβουλος Εργασίας ενημερώνει τον εργοδότη, τον υποψήφιο και την οικογένειά του για 

θέματα που τους αφορούν (νομικά, ασφάλιση, συντάξεις, ΟΑΕΔ κλπ). Διεκπεραιώνει 

γραφειοκρατικές εργασίες. Στη συνέχεια διερευνάται η συμβατότητα του Εργασιακού Προφίλ 

με την Ανάλυση Εργασίας και τοποθετείται μετά από συνέντευξη το άτομο στην εργασία. 

Ακολουθεί εκπαίδευσή του από τον σύμβουλο εργασίας.  

Το έργο του συμβούλου εργασίας συνεχίζεται με το να εποπτεύει και να στηρίζει το άτομο. Η 

υπηρεσία είναι επίσης στη διάθεση του εργοδότη και των υπαλλήλων για οποιοδήποτε 

πρόβλημα προκύψει. Επίσης, η «ΕργΑξία» υποστηρίζει εργαζόμενους AμεA μετά από αίτημα 

των επιχειρήσεων.  

Η υπηρεσία στελεχώνεται από δύο άτομα έχοντας στόχο να τοποθετούν ετησίως 3 άτομα ο 

καθένας σε θέσεις εργασίας. Η κα Αικατερίνη Κατσούδα, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας «ΕργΑξία» 

παρακολουθεί 35 άτομα, ενώ ο κος Γιάννης Σφυρίδης, Σύμβουλος Εργασίας 45 άτομα και 3 

μαθητείες. Συνολικά 80 άτομα. 

Τοποθετήσεις 

Για το εκπ. έτος 2020-2021 τοποθετήθηκαν 5 νέοι & νέες σε διάφορες θέσεις εργασίας. 

Αναλυτικά: 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1 Π.Γ. FLOWER POWER Υπάλληλος ταμείου 1/11/2019 

2 Β.Π. MY MARKET Υπάλληλος Σούπερ Μάρκετ 7/10/2020 

3 Π.Α. FLOWER POWER Υπάλληλος – πωλητής 

καταστήματος 
19/10/2020 

4 Μ.Π. FLOWER POWER Υπάλληλος – πωλητής 
καταστήματος 

1/12/2020 

5 M.Ζ. Υφαίνειν» Χειρίστρια υφαντικών 

μηχανημάτων 

22/6/2020 
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ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η λειτουργία του τμήματος την εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021 ήταν αρκετά διαφορετική και 

δύσκολη σε σχέση με τις άλλες εκπαιδευτικές χρονιές λόγω πανδημίας. Αυτό αποτυπώθηκε στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και στον αριθμό των εξυπηρετούμενων. Συγκεκριμένα τα 

εμπλουτιστικά προγράμματα πραγματοποιήθηκαν τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεων κατά 

το διάστημα του lock down. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ 

Τα προγράμματα Ειδικής Φυσικής Αγωγής και Άθλησης πραγματοποιούνται μία φορά την 

εβδομάδα για κάθε ομάδα εξυπηρετούμενων και, όπου κρίνεται απαραίτητο, δύο φορές την 

εβδομάδα, και είναι προσαρμοσμένα στις ηλικιακές και κινητικές ανάγκες τους. Τα προγράμματα 

γυμναστικής βασίζονται σε προσαρμοσμένες μεθόδους και τεχνικές, χρησιμοποιούν κατάλληλα 

όργανα και εκτελούνται σε ειδικούς χώρους. Ο σχεδιασμός τους βασίζεται σε στοιχεία παιχνιδιού 

και αγώνα δίνοντας την δυνατότητα στα παιδιά και στους νέους μας α αναπτύξουν τις φυσικές 

τους ικανότητες (αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, ευλυγισία), το ομαδικό πνεύμα, συ συνεργασία, 

την αλληλοεκτίμηση, το σεβασμό στους κανόνες και γενικότερα τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Επίσης, συμβάλουν στη βελτίωση των ψυχικών και συναισθηματικών λειτουργιών, όπως της 

βούλησης και του αυτοελέγχου, και βοηθούν αποτελεσματικά στην οργάνωση του ελεύθερου 

χρόνου. 

Το έτος 2020-2021 η συμμετοχή μόνο 171 εξυπηρετούμενων ήταν αρκετά μειωμένη σε 

σύγκριση με άλλες χρονιές. H Ειδική Φυσική Αγωγή και Άθληση λειτούργησε με τρεις καθηγητές 

ειδικής φυσικής αγωγής οι οποίοι εφάρμοσαν προγράμματα γυμναστική μέσω σύγχρονης και 

ασύγχρονης εκπαίδευσης στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ιδρύματος υπό τον έλεγχο και τον 

συντονισμό της Προϊσταμένης του Τμήματος. 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

Στα πλαίσια των εμπλουτιστικών προγραμμάτων εφαρμόζονται προγράμματα μουσικής, 

χορωδίας και ορχήστρας ώστε οι νέοι-ες να έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν 

δημιουργικούς τρόπους έκφρασης και να αναπτύξουν τις μουσικές τους δεξιότητες. Η 

λειτουργία των ομάδων μουσικής στηρίζεται στο γεγονός ότι ο ήχος, η μουσική και η κίνηση 

βοηθούν την επικοινωνία, τη συναισθηματική συμμετοχή και την κοινωνικοποίηση των νέων 

και παράλληλα αναπτύσσεται η αυτοεκτίμησή τους που επιδρά θετικά σε όλα τα προγράμματα 

που παρακολουθούν. 

Τα προγράμματα Μουσικής υπέστησαν προσαρμογές το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος καθώς 

πραγματοποιήθηκαν μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης την περίοδο του lock down 

ενώ η χορωδία δεν λειτούργησε. Τα δια ζώσης μαθήματα μουσικής και χορωδίας 

πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή εξυπηρετούμενων αποκλειστικά από το ίδιο τμήμα. 

Συμμετείχαν συνολικά μόνο 121 εξυπηρετούμενοι. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Η εκπαίδευση των νέων μας στους Η/Υ και η απόκτηση βασικών γνώσεων στο χειρισμό των 

υπολογιστών βοήθησε στο να είναι αρκετά εξοικειωμένοι στην παρακολούθηση των 

προγραμμάτων σε όλη την περίοδο της καραντίνας. Τα προγράμματα προσαρμόστηκαν με 

αισθητά μειωμένο αριθμό συμμετεχόντων 136 οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του 

υπολογιστή ως πηγή γνώσης, ορθής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Τα δια ζώσης μαθήματα η/υ 

πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή εξυπηρετούμενων από το ίδιο τμήμα και με μειωμένο 

αριθμό κατά 50% βάσει της υλικοτεχνικής υποδομής. 

 

Τα εθελοντικά προγράμματα Οδηγισμού και Yoga δεν πραγματοποιήθηκαν την περσινή χρονιά. 

Το Τμήμα των Εμπλουτιστικών Προγραμμάτων διοργανώνει και πραγματοποιεί όλες τις 

αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ιδρύματος και συμμετέχει σε εκδηλώσεις που 

καλούμαστε από άλλους φορείς. Δυστυχώς λόγω πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκε καμία 

αθλητική ή πολιτιστική διοργάνωση.   

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 
Όλες οι εκδηλώσεις αποτελούν κομμάτι της ζωής του «Θεοτόκος». Δίνεται η ευκαιρία στους 

εκπαιδευομένους μας να μάθουν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να ξεπερνούν 

κάποια υπερβολική συστολή που μπορεί να έχουν και να εκφράζονται καλύτερα. 

Στόχος των οργανωμένων εκδηλώσεων είναι η ψυχαγωγία των εξυπηρετούμενων, η οποία 

παίζει μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητά τους.  

Στις 21 Δεκεμβρίου 2020 με απόλυτο σεβασμό στα ισχύοντα μέτρα ασφαλείας, ο παγκόσμιος 

πρωταθλητής τένις κ. 

Stefanos Tsitsipas 

έκανε υπέροχα 

χριστουγεννιάτικα 

δώρα στους 

εξυπηρετούμενους του 

Ιδρύματος «Η 

Θεοτόκος». Τον 

ευχαριστούμε από 

καρδιάς, καθώς και την 

Ένωση "Μαζί για το 

Παιδί", για την 

υποστήριξη αλλά και 

για την ευαισθησία τους.  
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Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 

Στις  23 Δεκεμβρίου 2020 η 

χορωδία μας τραγούδησε 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και 

έστειλε το δικό της μήνυμα για 

Ελπίδα, Χαρά και Υγεία, μέσα σε 

αυτές τις αντίξοες συνθήκες που 

βιώνουμε μέσω του καναλιού 

στο youtube που διατηρεί το 

«Θεοτόκος». 

https://youtu.be/qf5nB464cXQ 

 

 

 

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, 

πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά η κοπή 

της 

Πρωτοχρονιάτικης 

πίτας του Ιδρύματος 

"Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" στο 

Συνεδριακό Κέντρο 

που λειτουργεί εντός 

του Ιδρύματος, 

παρουσία του 

Προέδρου κ. Ερωτόκριτου Νεόφυτου. https://youtu.be/7wdumsN6HRg 

 

 

https://youtu.be/qf5nB464cXQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7wdumsN6HRg%3Ffbclid%3DIwAR01ECi5NdFyPstquimE8YIaxdyx205gs9nehIlLULEAZlUV8mzCfCNzQ_k&h=AT1sr5m7DwII-hTfrpfBzx5qviyQiJWOtA87AY2fXwMxmQoZjDKDcbfrUgFiUiWGbzwp3TNppH4mglXW-GWn3d_7oy39xDVEsK0_0V4amkGzsJakFmyfKFezkiWBtu5FMA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0-bCunwtXJaoBybTYKZ4Mv3yrdn4FH47i617-fwlPG-RZ1a9HuBQxPWA91rD2EGVNooMsv5KBc_Yzujo0e0yOyJrcexqu6AWFajN_lXZ-6nING0etI19lTlmAu7uOVu0EIyHL7EUkQLty4HFASHV9LP9ZGZaVe3zWx_I3QxjjrS6k
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Οι αθλητικές εκδηλώσεις στη μνήμη της Ιδρύτριας Μαρίας Παπάγου καθώς και η καθιερωμένη 

γιορτή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω COVID-19. 

Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε δίνουμε μεγάλη έμφαση 

στη συμμετοχή των εξυπηρετούμενων σε εξωτερικά προγράμματα καθώς και σε αθλητικές και 

πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται τόσο εντός όσο και εκτός  «Θεοτόκος». Στόχος 

μας είναι η ένταξη των παιδιών και νέων με αναπτυξιακές διαταραχές στην κοινότητα. 

Κατά την εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021 δεν πραγματοποιήθηκαν εξωτερικά προγράμματα 

λόγω πανδημίας. 

 

ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

Η διαδικασία της αυτοεκπροσώπησης συστάθηκε το 2009. Από τότε λειτουργεί αδιάλειπτα και 

συνεχώς εξελίσσεται λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση τόσο των εξυπηρετούμενων 

και των συντονιστών/υπευθύνων όσο και τις διεθνείς τάσεις σε θέματα αυτοσυνηγορίας ατόμων 

με αναπηρία.   

Η αυτοεκπροσώπηση θεωρείται μια απαραίτητη διαδικασία μέσω της οποίας οι εξυπηρετούμενοι 

εκφράζουν την άποψή τους, επηρεάζουν τον σχεδιασμό προγραμμάτων και κρίνουν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες.   

Στο εκλεγμένο, επταμελές Μαθητικό Συμβούλιο του Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος»,  οι νέοι 

διαπραγματεύονται τα θέματα που τους απασχολούν και αναζητούν λύσεις. Μαθαίνουν τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.   

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 πραγματοποιήθηκαν:   

• 8 συναντήσεις σε επίπεδο επταμελούς  

• Συνάντηση του προεδρείου του επταμελούς με τον Δήμαρχο Ιλίου, κ. Ζενέτο και μέλη 

του Διοικητικού του για το θέμα τοποθέτησης πινακίδων/διαβάσεων και την κατασκευή 

πεζοδρομίου (20/1/2020). 

Οι νέοι ασχολήθηκαν κυρίως με: 

1. τα δικαιώματα τους στην μετακίνηση και προσβασιμότητα,  

2. θέματα ασφάλειας κατά της πανδημίας και αυστηρή τήρηση των μέτρων  κυρίως 

στους χώρους εστίασης 

3. επιπτώσεις της πανδημίας και αποτίμηση της τηλεϋποστήριξης 

4. ενημέρωση για τον εμβολιασμό κατά covid- 19 

5. σωστή διατροφή και ενίσχυση του ανοσοποιητικού 

6. διεξαγωγή της συνάντησης επταμελούς με μικρότερης διάρκειας παρουσία των 

υπευθύνων Αυτοεκπροσώπησης   

7. προβληματισμός για τις εναλλακτικές λύσεις των επωφελούμενων μετά την 

αποφοίτησή τους από το Θεοτόκος  

8. εσωτερικά αιτήματα τμημάτων για υλικοτεχνική υποστήριξη και επισκευές 
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Αναλυτικότερα αναπτύχθηκαν για τα παραπάνω θέματα οι εξής πρωτοβουλίες: 

• Ο  πρόεδρος του Επταμελούς ενημέρωσε τον διευθυντή του Θεοτόκος για τις ενέργειες 

που έχουν γίνει σχετικά με την ασφαλή πρόσβαση στο πλαίσιο.  

• Οργανώθηκε νέα τριμελής επιτροπή (επταμελές, μέλος διοικητικού (κα Παππά), 

εκπρόσωπος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων) για να συζητηθεί πως θα υποστηριχθεί 

το σχέδιο που κατατέθηκε από τον Δήμο Ιλίου στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης 

Αττικής. 

• Τα μέλη του επταμελούς ζήτησαν και οργανώθηκε μια διαδικτυακή συνάντηση.  

• Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημέρωση από την ιατρική και νοσηλευτική υπηρεσία 

του  Ιδρύματος (κ. Γέροντας, κ. Γκιουζέλης, κα Ταλάντζη) για το θέμα του 

εμβολιασμού κατά covid-19 για όλους τους ωφελούμενους κατόπιν 

αιτήματος/πρότασης του επταμελούς. 

• Οι νέοι εξέφρασαν την επιθυμία τους για μεγαλύτερη αυτονομία προτείνοντας τον 

προγραμματισμό περισσοτέρων συναντήσεων  χωρίς την παρουσία υπευθύνων.  

 

Ετήσια αξιολόγηση του προγράμματος 

Για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 η ποιοτική αλλά και η ποσοτική αξιολόγηση των νέων του 

επταμελούς ήταν ιδιαίτερα θετική. Όλοι οι νέοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους, τόνισαν  τα 

θετικά στοιχεία (π.χ. η επεξεργασία και συζήτηση, συνεργασία, ανάληψη ευθύνης, νέες 

πληροφορίες, ανάπτυξη υπευθυνότητας, συνεργασίας). Παράλληλα κάποιοι σχολίασαν το 

γεγονός ότι δεν συμμετείχαν όσο θα ήθελαν. 
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ΙΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
  

Σε  Ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε κατακτήσει για τέταρτη φορά το 

Σήμα Ποιότητας EQUASS ΑSSURANCE (European Quality in Social 

Services) της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποκατάσταση 

(EPR) το οποίο ισχύει έως και 19/1/2023.   

 

  Σε Διεθνές επίπεδο:  

Από τον Φεβρουάριο του 2012 και μέχρι το 2018 έχουμε 

πιστοποιηθεί καθώς εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς 

αναγνωρισμένου προτύπου ISO 9001:2008 στο εξής πεδίο 

εφαρμογής: «Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για 

ΑΜΕΑ. Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Ωρίμανση, Υλοποίηση 

και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων».   

Από τον Φεβρουάριο του 2018 μέχρι και τον Μάρτη 2024, 

είμαστε πιστοποιημένοι στο ίδιο πεδίο εφαρμογής με το νέο 

πρότυπο ISO 9001:2015. 

 

 

 

Από τον Απρίλη 2021 υλοποιούμε έργο ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) κατά ISO 27001:2013. Το ISO  27001 είναι το κορυφαίο διεθνές 

πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και η πιστοποίησή μας κατά ISO 

27001:2013, η οποία αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί μέσα στο επόμενο έτος, 

αποδεικνύει ότι το «Θεοτόκος» είναι ένας 

οργανισμός, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τους 

κινδύνους βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση, 

καθώς διαχειρίζεται και κατανέμει σωστά όλες 

τις πληροφορίες που συλλέγει.  
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Βασικούς στόχους αποτελούν: 
• Η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 

εξυπηρετούμενους και τις οικογένειές τους με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν 
από τις διατυπωμένες ανάγκες και απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την 

Αποκατάσταση (E.P.R.) σε συνδυασμό με τους γενικότερους στόχους του «Θεοτόκος».  

• Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων  

υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες του 
«Θεοτόκος».  

• Η δίκαιη και ίση φροντίδα των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους, εξασφαλίζοντας 

πάντα το διακριτικό χειρισμό και τηρώντας τους κανόνες εμπιστευτικότητας στα προσωπικά 
δεδομένα. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση του  «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»: 
• Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παροχής υπηρεσιών, το οποίο συμμορφώνεται 

με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων EQUASS & ISO 9001, μέσω αποτελεσματικών 

μεθόδων σχεδίασης και παρακολούθησης της επιτυχημένης ποιότητας και προδιαγραφών, 

σε όλα τα στάδια Παροχής Υπηρεσιών. 

• Ερευνά συστηματικά την αγορά, σε θέματα που αφορούν προδιαγραφές – χαρακτηριστικά 
Προϊόντων & Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα ικανοποίησης των Εξυπηρετούμενων της. 

• Δεσμεύεται να εξασφαλίζει τους απαιτούμενους Ανθρώπινους & υλικούς πόρους. 

• Εκπαιδεύει το προσωπικό του «Θεοτόκος» σε Επιστημονικά θέματα και σε θέματα 

Διαχείρισης Ποιότητας και παροτρύνει την εμπέδωση “Πνεύματος Ποιότητας” στο 
«Θεοτόκος» 

• Φροντίζει για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα Νοητικής Υστέρησης και 

Αναπτυξιακής Ανεπάρκειας, επιδιώκοντας την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και της 

περιθωριοποίησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

• Σχεδιάζει, υιοθετεί και παρακολουθεί την εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων 
Ποιότητας και Απόδοσης, με απώτερο σκοπό τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και 

βελτιστοποίηση των Διεργασιών Παροχής Υπηρεσιών 

• Παρεμβαίνει εφαρμόζοντας και αξιολογώντας εξατομικευμένα σχέδια παρέμβασης και 
σχεδιάζει τις κατάλληλες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτάσεις των 

εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους. 

• Προσφέρει υπηρεσίες στην αναζήτηση, προσαρμογή και διατήρηση της εργασίας σε άτομα 
με ειδικές δυσκολίες. 

• Ελέγχει  την  ορθή εφαρμογή  των   Διεργασιών   &   Διαδικασιών   Διαχείρισης Ποιότητας       

στο «Θεοτόκος». 

• Κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική Ποιότητας σε όλο το Προσωπικό του «Θεοτόκος» και 

φροντίζει για την συνεχή αναβάθμισή της, ώστε να είναι πάντα συμβατή με τους 
γενικότερους στόχους. 

 

 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Το Ι.Π.Α.Π «Θεοτόκος» έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στα θέματα που αφορούν το 

περιβάλλον και την προστασία του. Επιδιώκει την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο των υπηρεσιών ειδικής εκπαίδευσης και 

θεραπείας  παιδιών και νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του 

αυτιστικού φάσματος. 
Δεσμεύεται, μέσω των θεματικών των Εργαστηρίων και των προγραμμάτων 

Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης και των ειδικών δράσεων ή προγραμμάτων 
(Εθνικών ή Διεθνών) που υλοποιεί, να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στο ρόλο και τη σημασία τους αλλά και στις 

πρακτικές διαχείρισής τους για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση 
των αρχών της  αειφόρου ανάπτυξης, θεωρώντας ότι για την αντιμετώπιση των σύγχρονων 

περιβαλλοντικών προκλήσεων απαιτείται η συνέργεια της Πολιτείας, του ιδιωτικού τομέα και 
της κοινωνίας των πολιτών.    
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Ειδικότερα, με το εργαστήριο επαγγελματικής κατάρτισης «Ανακύκλωση» στοχεύει στην 
ευαισθητοποίηση των νέων, των οικογενειών τους και της κοινότητας  στην προστασία του 

περιβάλλοντος, με την ανακύκλωση υλικών όπως χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό καπάκι, μπαταρίες 
και ηλεκτρικές συσκευές και  την προώθηση τους στους κατάλληλους χώρους διαχείρισης των 

συγκεκριμένων απορριμμάτων. 

Επίσης δεσμεύεται για: 
✓ τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις για το περιβάλλον που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, 
✓ τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Ιδρύματος, 

✓ τη δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, 
✓ την υλοποίηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην 

προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων 

για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, την προώθηση των ΑΠΕ, τη μείωση και την 
ανακύκλωση των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, κ.λπ. 

✓ την διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα 
περιβάλλοντος  

✓ την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων 

✓ συνεργασία με τις αρχές για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων 
 

 
 

 
Στις δραστηριότητες του «Θεοτόκος» είναι και η λειτουργία εργαστηρίου προετοιμασίας και 

διανομής εδεσμάτων στο τμήμα Εστίασης & Ιματισμού.  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Βασικός στόχος είναι: 
η παραγωγή και διάθεση ασφαλών και υγιεινών προϊόντων, διασφαλίζοντας τον σωστό χειρισμό 

τους σε όλα τα στάδια τους, από τη παραλαβή και την αποθήκευση των πρώτων υλών μέχρι 
την επεξεργασία και τη διάθεση των τελικών προϊόντων. 

 
Για την επίτευξη των παραπάνω το  «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»: 
τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των παρεχομένων τροφίμων, κατά την οποία 

πρέπει: 
1. να τηρείται επ’ ακριβώς το Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί 

σύμφωνα με τις αρχές HACCP 
2. να ακολουθείται κατά γράμμα, το Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων και όσα αναφέρονται 

στη μελέτη HACCP  
3. να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των 

τροφίμων 

4. να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και τα προαπαιτούμενα της 
νομοθεσίας 

5. να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται συνεχώς η νομοθεσία  
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 

Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε με στόχο τη συνεχή βελτίωση των 

υπηρεσιών που παρέχουμε, έχουμε δημιουργήσει έξι διαφορετικά είδη ερωτηματολογίων τα 

οποία ζητούμε να συμπληρώσουν οι συνεργαζόμενοι φορείς.  

 

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Γονέων συμπληρώθηκε από τους 

γονείς/κηδεμόνες των εξυπηρετούμενων μας. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στο σπίτι καθώς δεν 

έγιναν δια ζώσης οι τακτικές συναντήσεις γονέων στο τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς 2020-

2021. Ο βαθμός ικανοποίησης γονέων είναι 4,34 με άριστα το 5 στα 166 ερωτηματολόγια που 

συμπληρώθηκαν, δηλαδή Αρκετή ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.  

Ανά τμήμα έχουμε τα εξής αποτελέσματα: 

• 4,55 ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα 6 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν 

• 4,47 ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1 στα 11 

• 4,07 ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2 στα 6  

• 4,40 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ στα 28 

• 4,47 ΕΣΤΙΑΣΗ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ στα 18 

• 4,25 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α στα 38 

• 4,30 ΚΗΠΟΥ στα 14 

• 4,32 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ στα 28 και 

• 4,36 ΚΕΠΠ 1&2 στα 17 ερωτηματολόγια 

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Συνεργατών διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στους συνεργάτες μας. 10 ερωτηματολόγια συνεργατών επιστράφηκαν 

συμπληρωμένα. Ο βαθμός ικανοποίησής τους είναι 4,46 με άριστα το 5, δηλαδή Πολλή 

ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. 
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Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εργοδοτών, το οποίο αφορά εργοδότες που 

απασχολούν εργαζόμενους και στηρίζονται από την υπηρεσία «ΕργΑξία», δίνεται απευθείας 

στους εργοδότες. 9 ερωτηματολόγια εργοδοτών συμπληρώθηκαν με βαθμό ικανοποίησης 4,76 

με άριστα το 5, δηλαδή Πολλή ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε αν και δεν 

μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό λόγω του μικρού αριθμού ερωτηματολογίων.  

 

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εργαζομένων συμπληρώνεται από όλο το 

προσωπικό του «Θεοτόκος» ετησίως, όπου αξιολογούνται οι συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον 

και άλλοι εργασιακοί τομείς. Το ποσοστό του βαθμού ικανοποίησης των Εργαζομένων είναι 4,47 

με άριστα το 7 στα 94 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, εντάσσεται στην κατηγορία «Δεν 

είναι βέβαιος». Η κλίμακα αξιολόγησης του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι επταβάθμια 

με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποτυπωθεί στο ανωτέρω γράφημα. 

 

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων το οποίο 

αποστέλλεται σε Ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε στα πλαίσια παροχής πρακτικής 

άσκησης σε φοιτητές και σπουδαστές.  Δυστυχώς για φέτος δεν συμπληρώθηκε κανένα 

ερωτηματολόγιο καθώς λόγω πανδημίας είχαμε πολύ λίγους φοιτητές.  

 

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Τοπικής Κοινωνίας διανέμεται σε γειτονικούς 

φορείς και ιδιώτες με σκοπό να μάθουμε σε τι βαθμό γνωρίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε. 

Για την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά δεν συμπληρώθηκε. 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

Επιπροσθέτως, στο «Θεοτόκος» θεωρούμε πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη γνώμη 

και τα σχόλια των εξυπηρετούμενων για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, τον εκπαιδευτή 

που έχουν καθώς και τα προγράμματα εμπλουτιστικά και ΔΙ.Θ.Υ. που παρακολουθούν, 

προκειμένου να μπορέσουμε να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες έτσι ώστε να είναι όσο το 

δυνατό πιο ευχαριστημένοι.  

Η ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου «Αξιολόγηση προγράμματος από 

εκπαιδευόμενο» πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου αξιολογητή εκτός του 

εκπαιδευτή (π.χ. Ψυχολόγο, Κοινωνικού Λειτουργού, Λογοπεδικού κ.α.), προκειμένου να 

διασφαλισθεί όσο το δυνατόν η ελεύθερη έκφραση των νέων.  

 

Για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι 

εξυπηρετούμενοι με το πρόγραμμα που παρακολουθούν συνολικά είναι: 94,76% στα 210 

ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.  
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Τα παιδιά που φοιτούν στην ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν 

την άποψή τους λόγω της νοητικής τους ηλικίας. Αξιοποιούμε όμως την άποψη των γονέων 

τους για την ποιότητα των προγραμμάτων που προσφέρουμε. 

 

Το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εκπαιδευόμενοι με τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

τους είναι: 91,75% στα 210 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.  

 

 

 

 

Αναλυτικά το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εξυπηρετούμενοι με τα 

Εμπλουτιστικά Προγράμματα και καθώς και τα ομαδικά και ατομικά προγράμματα Διαγνωστικών 

κα Θεραπευτικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Θ.Υ.) είναι: 
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Οι εξυπηρετούμενοί μας ρωτήθηκαν για την εμπειρία τους στο θέμα της τηλεϋποστήριξης/ 

τηλεκπαίδευσης που συμμετείχαν κατά το διάστημα του lock down. Τα αποτελέσματα των 

ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε εξυπηρετούμενους, γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους 

αναφέρονται στο ενότητα IV. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ σελ. 49. 

 

 

ICF CY & ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α.Π.Α.) 

Το «Θεοτόκος» έχει ως βασική φιλοσοφία την εξατομικευμένη προσέγγιση και τον 

προσωποκεντρικό προσανατολισμό τόσο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

και θεραπευτικών προγραμμάτων όσο και στην παρακολούθηση της προόδου των 

εξυπηρετούμενων. Για κάθε εξυπηρετούμενο δημιουργείται ατομικό προφίλ λειτουργικότητας 

βάσει της Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας Παιδιών και Νέων (ICF 

International Classification of Functioning and ICF-CY).  

To ICF είναι ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται η κατάσταση της υγείας και της 

λειτουργικότητας των ατόμων με επιστημονικό τρόπο, διευκολύνει την οργάνωση της 

εξατομικευμένης στοχοθεσίας και επιτρέπει την εκτίμηση της προόδου. Από τις δυνατότητες και 

ανάγκες που αποτυπώνονται στο προφίλ καταρτίζεται το Ατομικό Πρόγραμμα     

Αποκατάστασης (Α.Π.Α.) όπου καταγράφονται οι μακροπρόθεσμοι και οι βραχυπρόθεσμοι 

στόχοι καθώς και ο τρόπος υλοποίησής τους. Το Α.Π.Α. αξιολογείται τουλάχιστον δύο φορές το 

χρόνο, αλλά και οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, ώστε να εκτιμηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί 

προκειμένου να τεθούν νέοι αν χρειασθεί. 

Στις συναντήσεις γονέων στην αρχή και το τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς, καθώς και όποτε 

κριθεί απαραίτητο, οι γονείς και οι εξυπηρετούμενοι ενημερώνονται κατ’ ιδίαν από την 

Διεπιστημονική Ομάδα, ώστε να εξασφαλίζεται η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα των 

κρίσιμων πληροφοριών του Α.Π.Α που έχει καταρτιστεί.  

Λόγω πανδημίας οι θεσμοθετημένες συναντήσεις γονέων πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά ή 

τηλεφωνικά και μόνο σε κάποιες περιπτώσεις δια ζώσης. 

 

Στο Α.Π.Α. τίθενται στόχοι για όλα τα παιδιά και νέους του «Θεοτόκος». Για το εκπαιδευτικό 

έτος 2020-2021 το συνολικό ποσοστό επίτευξης των στόχων του ΑΠΑ ανέρχεται σε 87,24%, 

καθώς επιτεύχθηκαν 957 στόχοι, από τους 1157 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος.  
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Οι  στόχοι οι οποίοι δεν επιτεύχθηκαν είναι 140, ενώ  υπάρχουν και 60 ακυρωμένοι στόχοι. Οι 

στόχοι ακυρώνονται είτε όταν κάποιος εξυπηρετούμενος διακόπτει τη φοίτησή του και δεν 

ολοκληρώνεται το εκπ. έτος, είτε όταν κάνει συχνές απουσίες (π.χ. λόγω ασθένειας), είτε για 

τον λόγο μη διαθεσιμότητας του εκπαιδευτή/θεραπευτή που θέτει τον στόχο. Για αυτό και δεν 

λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ποσοστού επίτευξης. 

 

Ανά τμήμα τα ποσοστά επίτευξης διαμορφώνονται ως εξής: 

 
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

87,85% Επιτεύχθηκαν 94 στόχοι, από τους 109 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

20 εξυπηρετούμενων του τμήματος.  
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ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1 

87,5% Επιτεύχθηκαν 63 στόχοι από τους  72 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

17 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 
 

 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2 

84,72% Επιτεύχθηκαν 61 στόχοι από τους 86 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

25 εξυπηρετούμενων του τμήματος. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α 

89,15% Επιτεύχθηκαν 115 στόχοι από τους 138 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ 

των 66 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

86,87% Επιτεύχθηκαν 86 στόχοι από τους 101 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

49 εξυπηρετούμενων του τμήματος 
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ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

90,74% Επιτεύχθηκαν 98 στόχοι από τους 118 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

42 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

ΚΗΠΟΣ 

87,27% Επιτεύχθηκαν 48 στόχοι από τους 59 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

31 εξυπηρετούμενων του τμήματος 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

75% Επιτεύχθηκαν 57 στόχοι από τους  79 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 46 

εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
ΚΕΠΠ Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης 

94,06% Επιτεύχθηκαν 95 στόχοι από τους 105 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

31 εξυπηρετούμενων του τμήματος 
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IV. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

Καινοτόμες ενέργειες για το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» αποτελούν η δημιουργία και χρήση νέων 

προσεγγίσεων και τεχνολογιών, ερευνών, μελετών, προγραμμάτων και νέων υπηρεσιών, καθώς 

και η κάθε είδους νέα συνεργασία με ετερόκλητους οργανισμούς και την κοινότητα έτσι ώστε 

να εξασφαλισθεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η θετική μας προβολή και πάνω απ’ όλα το 

δικαίωμα στη ζωή και την εργασία για τα άτομα με αναπηρία. 

Περιληπτικός πίνακας καινοτόμων προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»:  

Α/Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 

1.  Τηλεϋποστήριξη / Τηλεκπαίδευση 2021 

2.  Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού 2021 

3.  Τεχνολογική αναβάθμιση του Ιδρύματος (ERP, τηλεφωνικό Κέντρο κ.α) 2020 

4.  Συνεργασία του Τμήματος Ανακύκλωσης με τον «Πανελλήνιο Σύλλογο 

Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανήλικων Θυμάτων Τροχαίων 

Ατυχημάτων»  

2020 

5.  Συνεργασία του Τμήματος Κήπου με τον Σύλλογο ΑΜΥΜΩΝΗ με σκοπό 

το σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός Αισθητηριακού Κήπου που θα 

απευθύνεται σε τυφλά άτομα.  

2020 

6.  Συνεργασία της θεατρικής ομάδας του Ιδρύματος με τις καλλιτεχνικές 

ομάδες (μουσική, θέατρο) των φορέων Μαργαρίτα, ΕΣΤΙΑ, Εργαστήρι, 
Πόρτα Ανοιχτή και ΑΜΥΜΩΝΗ με σκοπό την παρουσίαση κοινής 

θεατρικής παράστασης στο συνέδριο του EASPD. 

2020 

7.  Πρόγραμμα μέτρησης σωματικού βάρους 2019 

8.  Πρόγραμμα Σίτισης 2019 

9.  Πρόγραμμα Kinems 2019 

10.  Εμπλουτισμός και εξέλιξη Επαγγελματικών Εργαστηρίων 2019 

11.  Εκπαίδευση Ομηλίκων – YOGA, MAKATON, DECOUPAGE 2019 

12.  Pet Therapy 2019 

13.  Job Shadow Day  2018 

14.  Έκθεση ΚΕΠΠ 1 στον Ιανό  2018 

15.  Έκθεση Φωτογραφίας ΚΕΠΠ 2 στο Μουσείο 2018 

16.  Χρήση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης (Τεχνογνωσία)  2018 

17.  Πρακτική αποφοίτων Λογοθεραπείας από Κύπρο 2018 

18.  Δανειστική Βιβλιοθήκη & Παιγνιοθήκη Εξυπηρετούμενων 2018 

19.  ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ HANNEN 2017 

20.  ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 2017 

21.  ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  
2017 
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22.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΕΠΠ & ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

2017 

23.  Η ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΠΠ 2 ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
2017 

24.  VIDEO MODELLING 2016 

25.  SHAREBORNΕ 2016 

26.  SERIOUS GAMES  2016 

27.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΒΑΣΕΙ ICF 

2015 

28.  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΑΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015 

29.  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (SENSORY INTEGRATION) 2015 

30.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΑΙΣΘΗΣΗΣ 2015 

 

1. Τηλεϋποστήριξη/Τηλεκπαίδευση 

 

Καθώς η  πανδημία άλλαξε τις συνθήκες και τα δεδομένα σε όλους τους τομείς της ζωής, δε θα 

μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη η θεραπευτική υποστήριξη και εκπαίδευση, που πέρασαν και 

αυτές στην ψηφιακή εποχή. Ακολουθώντας τις εξελίξεις, την εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021 

εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τηλεϋποστήριξη/τηλεκπαίδευση στο Θεοτόκος. Για δύο 

εβδομάδες λόγω αρκετών κρουσμάτων και για την αποφυγή της διασποράς στο Ίδρυμα 

αποφασίσαμε να επιβάλλουμε αναγκαστικό lock down. 

Προηγήθηκε μια συλλογική προσπάθεια ώστε να επιλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη 

ψηφιακή πλατφόρμα Gοοgle Classroom, να βρεθεί  ο κατάλληλος εξοπλισμός, καθώς και να 

αναβαθμιστούν τα ψηφιακά προσόντα τόσο του προσωπικού όσο και των εκπαιδευομένων και 

των οικογενειών τους. 

Η UPS FOUNDATION προσέφερε 

tablets τα οποία διατέθηκαν σε 

εξυπηρετούμενους οι οποίοι δεν είχαν 

τον απαιτούμενο εξοπλισμό. 

Δημιουργήθηκαν βοηθητικά βίντεο 

χειρισμού της ψηφιακής πλατφόρμας 

για εξυπηρετούμενους και γονείς τα 

οποία βρίσκονται στο κανάλι του 

Ιδρύματος στο youtube. 

 

Δημιουργήθηκαν ψηφιακές ομάδες πανομοιότυπες με τις πραγματικές εκπαιδευτικές ομάδες, 

καθώς επίσης και ομάδες διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων, πχ λογοθεραπεία, 

ψυχολογική υποστήριξη κα, όπως και εμπλουτιστικών προγραμμάτων πχ. ειδική φυσική αγωγή, 

μουσική κ.α. 

Επίσης, ψηφιοποιήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις υπηρεσίες (θα αναφερθεί πιο κάτω). 
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Δημιουργήθηκαν οδηγίες και πρωτόκολλα συμμετοχής στις υπηρεσίες της τηλεκπαίδευσης. 

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε μεγάλα ποσοστά και συνέχισαν να απολαμβάνουν τις 

ψηφιακές μας πλέον υπηρεσίες για όσο διάστημα ήταν απαραίτητο. 

Παράλληλα δεν έχασαν την επαφή τους με τους συνεκπαιδευόμενούς τους και δεν 

απομονώθηκαν στα σπίτια τους χωρίς δημιουργική απασχόληση. 

Στο τέλος του προγράμματος δόθηκαν μέσω της πλατφόρμας Google Forms αλλά και σε έντυπο 

για όσους γονείς και εξυπηρετούμενους είχαν δυσκολία, στοχευμένα ερωτηματολόγια 

ικανοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίσαμε τα  δυνατά σημεία της προσπάθειας καθώς και 

τις αδυναμίες μας έτσι ώστε να τις διορθώσουμε και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί την 

επόμενη φορά που θα χρειασθεί.   

 

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εξυπηρετουμένων 
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Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Γονέων & Κηδεμόνων 

 

 

 

1= ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (11.5%),  

2= ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (32.1%),  

3= ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (37.4%),  

4= ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (12.2%),  

5= ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (6.9%)  
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1= ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ(9.4%),  
2= ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ(14.8%),  

3= ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ(21.1%),  
4= ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ(38.3%),  

5= ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ(16.4%) 
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Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Προσωπικού 

 

 

 

1= ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (0%), 
 2= ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (2.7%),  

3= ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (32.4%),  

4= ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (59.5%),  
5= ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (5.4%) 

 



 

Ετήσιος Απολογισμός 2021 54/76 

 

1= ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (0%),  
2= ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (8.1%),  

3= ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (51.4%),  
4= ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (29.7%),  

5= ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (10.8%) 

 

 

 

 

 

 

1= ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (0%),  
2= ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (2.7%),  

3= ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (18.9%),  
4= ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (59.5%),  

5= ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (18.9%) 
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Αποτελεί πρόκληση για το «Θεοτόκος» η παροχή εξειδικευμένων θεραπευτικών και 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές καθώς όπως 

αναφέρετε και στις ανωτέρω έρευνες ικανοποίησης,  το 91,9% από το προσωπικό του 

Ιδρύματος είναι σε θέση να προσφέρει τέτοιου είδους υπηρεσίες, αλλά και  54,5% των γονεών 

και κηδεμόνων το ενδιαφέρει να παρακολουθήσει εξ’ αποστάσεως . 

 

 

 

 

2. Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού 

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας, κρίθηκε 

απαραίτητο να ψηφιοποιηθεί μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού. Δημιουργήθηκε μια 

επιτροπή η οποία είχε την επίβλεψη και την τελική έγκριση του υλικού. Το Google Drive του 

Ιδρύματος χωρίστηκε ανά τμήμα και σύμφωνα με τα κεφάλαια του ICF. Το Google Drive 

δομήθηκε με διαβαθμισμένες προσβάσεις όλων των ειδικοτήτων του Ιδρύματος και με αυτόν 

τον τρόπο πλαισιώθηκε και εμπλουτίσθηκε η διαδικασία τηλεκπαίδευσης και τηλεϋποστήριξης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτές του Ιδρύματος μερίμνησαν για τις οικογένειες που δεν 

είχαν πρόσβαση σε εκτυπωτή καθώς μέσω του θυρωρείου άφηναν έντυπο υλικό.   
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V. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Το «Θεοτόκος» προσπαθεί διαρκώς να επικοινωνεί με την κοινότητα και να βρίσκεται σε συνεχή 

εγρήγορση και ενημέρωση. Για αυτό το λόγο, επιδιώκει να συμμετέχει 

σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και να διοργανώνει 

ημερίδες, σεμινάρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις κλπ. Επίσης, 

το προσωπικό του «Θεοτόκος» συμμετέχει ενεργά σε ημερίδες, 

εκδηλώσεις και συνέδρια άλλων φορέων, παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τόσο για 

επιστημονικά θέματα όσο και για το έργο και τις υπηρεσίες του «Θεοτόκος». 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ 

Αυτή τη στιγμή το «Θεοτόκος» είναι μέλος στα εξής Επιστημονικά Δίκτυα καθώς και 

στις ακόλουθες Διακρατικές Συνεργασίες: 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

ΕΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

1 Δημιουργία και συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρεία 

Υποστηριζόμενης Εργασίας (Eλ.Eτ.Yπ.E.)  

1997 

2 «Μαζί για το Παιδί» μέσω του Σωματείου «Φίλοι του Ιδρύματος 

ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 

1999 

Το «Θεοτόκος» είναι μέλος του δικτύου που ονομάζεται «ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ - Δίκτυο παρόχων 

υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία». Το Δίκτυο αποτελείται από 13 οργανώσεις, από τις 

πιο σημαντικές στην χώρα μας, και έχει την υποστήριξη της πανευρωπαϊκής ομπρέλας παρόχων, 

EASPD Brussels. 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

1 E.U.S.E. European Union for Supported Employment - Ευρωπαϊκή 

Ένωση Υποστηριζόμενης Εργασίας  

1997 

2 E.P.R. European Platform for Rehabilitation – Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 

για την Αποκατάσταση 

2002 

3  EASPD European Association of Service Providers for Persons with 

Disabilities – Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέων για Άτομα με Αναπηρίες  

2008 

4 IASSIDD International Association for the Scientific Study of 

Intellectual and Developmental Disabilities – Διεθνής Ένωση για την 

Επιστημονική Μελέτη των Νοητικών και Αναπτυξιακών Διαταραχών 

2019 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και 

διακρίσεων – διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής – ΚΔΗΦ Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017 και  θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023, με 

σκοπό την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, οι 

οποίες περιλαμβάνουν:  

• Τη μεταφορά των ωφελούμενων προς και από το Ίδρυμα  

• Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).  

• Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του 

κάθε ωφελούμενου.  

• Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης.  

• Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων 

καθημερινής ζωής 

• Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους 

• Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης. 

2. ERASMUS + Jump to Job  

Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus + και συντονίζεται από τo EPR σε 

συνεργασία με άλλους 6 οργανισμούς, (συμπεριλαμβανομένων μελών του EPR). Το εν λόγω 

έργο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση συνομηλίκων και εκπαιδευτών   εργασίας για νέους με 

αναπηρία. 

Στόχοι του προγράμματος: 

• Αύξηση της απασχόλησης στους νέους με αναπηρία. 

• Οι νέοι με αναπηρία θα 

αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και 

θα έχουν μια πιο ενεργή 

προσέγγιση στην αναζήτηση 

εργασίας. 

• Οι εκπαιδευτές δημιουργούν με 

τους νέους μια ισχυρότερη και 

πιο γόνιμη σχέση, 

υποστηρίζοντας την πραγματική 

ένταξη στην εργασία. 

• Οι εταιρείες θα είναι σε θέση να προσαρμόσουν το περιβάλλον και τη διαδικασία 

εργασίας τους ώστε να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας για τους νέους με 

αναπηρία. 
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Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η ενδιάμεση διακρατική συνάντηση των 

οργανισμών που υλοποιούν το ERASMUS + project #JUMPTOJOB. Συζητήθηκαν τα 

αποτελέσματα των εκπαιδεύσεων των 

εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων 

του Θεοτόκος με  τη #FROG 

methodology, η οποία αναπτύχθηκε 

από το Νορβηγικό οργανισμό #LYK-Z. 

Μέσα από διαδραστικά εργαστήρια 

εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι είχαν 

την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα 

όνειρά τους ,τις αξίες τους  και τις 

ικανότητές τους. Έμαθαν να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και να πιστεύουν πως μπορούν να 

κάνουν την αλλαγή στη ζωή τους έχοντας πίστη στις δυνατότητές τους 

 

 

3. ERASMUS+ TransitAction  

Το TransitAction είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει να παράσχει στους Νέους Ενήλικες με 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΝΕΔΑΦ), καθοδηγητές μετάβασης (ΚΜ) και άλλα εφόδια στη 

ζωή τους, όπως νέες δεξιότητες και καινοτόμα εργαλεία για την υποστήριξη τους στη δύσκολη 

μετάβαση από το σχολείο ή από την αδράνεια στην απασχόληση. 

Κύριος στόχος: 

• Ενισχυμένη υποστήριξη στους (ΝΕΔΑΦ) κατά τη μετάβασή τους στην απασχόληση 

Στρατηγικοί στόχοι / αποτελέσματα: 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καθοδηγητές μετάβασης θα έχουν αποκτήσει 

αποτελεσματικότερες δεξιότητες και εργαλεία προκειμένου να υποστηρίξουν τους (ΝΕΔΑΦ) 

κατά τη μετάβασή τους.  

• Οι (ΝΕΔΑΦ) θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερα εργαλεία για να διαχειριστούν ενεργά 

τη μετάβαση τους σε αυτήν τη διαδικασία.  

• Οι εταιρείες θα είναι πιο ανοιχτές στην απασχόληση (ΝΕΔΑΦ) και το προσωπικό τους 

θα είναι πιο προετοιμασμένο για 

συνεργασία 

Οι οικογένειες, οι ενώσεις εθελοντών και 

η κοινότητα γενικά θα είναι καλύτερα 

προετοιμασμένες για τη μετάβαση στην 

εργασία και θα μπορούν να διαχειριστούν 

με ουσιαστικότερο τρόπο την αλλαγή που 

συνεπάγεται. 
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Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 στο 

πλαίσιο του Erasmus+ Project 

"Transitaction" πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακή συνάντηση που είχε ως 

στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη 

λειτουργία της πλατφόρμας 

«Transitaction.eu». Το ψηφιακό αυτό 

εργαλείο στοχεύει στην υποστήριξη 

των ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και στη μετάβασή τους από το σχολείο ή την 

έλλειψη απασχόλησης στην εργασία. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://transitaction.eu/?lang=el  

4. ERASMUS+ "Τrain the Competent"  

Το έργο συμβάλλει στη βελτίωση των ευκαιριών απασχολησιμότητας των ενηλίκων με 

αναπηρία, παρέχοντάς τους μια σπονδυλωτή εκπαίδευση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 

των ικανοτήτων τους για να γίνουν συν-εκπαιδευτές. 

Θα εκπαιδευθούν 8 νέοι/νέες ως συν-εκπαιδευτές ή υποστηρικτές ομότιμων. Ο στόχος του 

προγράμματος κατάρτισης είναι να αποκτήσουν δεξιότητες και προσόντα έτσι ώστε να είναι σε 

θέση να στηρίξουν τους ομότιμους νέους/νέες στην προετοιμασία για πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας και στην αυτόνομη ζωή. Τέλος  να μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις 

ευαισθητοποίησης προς εργοδότες και την κοινότητα. 

Συμμετέχουν 9 οργανισμοί από Ουγγαρία, Πορτογαλία, Πολωνία, Νορβηγία, Ρουμανία, Γαλλία 

και Ηνωμένο Βασίλειο. Επικεφαλής του Προγράμματος είναι το Salva Vita από την Ουγγαρία. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://trainthecompetent.eu/ 

 

Τον Μάιο και Ιούνιο, στα πλαίσια του Προγράμματος 

Erasmus “Train the Competent”, 8 νέοι 

παρακολούθησαν την εκπαίδευση για Υποστηρικτές 

Ομότιμων (Peer Supporters). Έμαθαν για τον ρόλο 

του υποστηρικτή και πως να 

λειτουργήσουν βοηθητικά προς άλλους 

είτε δίνοντας συμβουλές για θέματα 

διαβίωσης είτε για τη διδασκαλία μιας 

πρακτικής δεξιότητας. Ήταν μια εντατική 

https://transitaction.eu/?lang=el
https://trainthecompetent.eu/
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8ωρη εκπαίδευση με πρακτικές ασκήσεις για την εκμάθηση δεξιοτήτων ακρόασης, παρουσίασης, 

διδασκαλίας και πολλά άλλα. Περιμένουμε τους νέους μας Υποστηρικτές Ομότιμων να 

επιστρέψουν τον Σεπτέμβριο και να αναλάβουνε το νέο τους ρόλο. 

 

5. ERASMUS+ "Threads Crossing the Warp"  

Στο πρόγραμμα συνεργάζονται 7 φορείς από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ρομανία, Αλβανία, 

Ισπανία, Πορτογαλία) οι οποίες θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα ανταλλάξουν ιδέες και 

τεχνικές για την παραδοσιακή τέχνη της υφαντικής. Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε 

άτομα με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και σε άτομα από άλλες ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: https://crosswarp.hua.gr/ 

  

6. ERASMUS+ SMARTS (Supporting Me About Rights to Sexuality) - Υποστήριξη για 

τα Δικαιώματα Μου στη Σεξουαλικότητα  

Στόχος του έργου είναι να εντοπίσει 

καλύτερα τις ανάγκες των ατόμων με 

νοητικές αναπτυξιακές αναπηρίες και των 

ατόμων με ψυχικές αναπηρίες στον τομέα 

της σεξουαλικότητας, καθώς και εκείνες 

των ατόμων που τους παρέχουν 

φροντίδα - τους επαγγελματίες και τα 

μέλη της οικογένειας. Τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα θα είναι οι 

εξυπηρετούμενοι να αισθάνονται πιο 

ενδυναμωμένοι να λαμβάνουν 

υποστηριζόμενες αποφάσεις σχετικά με 

τη σεξουαλικότητά τους και οι 

υποστηρικτές να αισθάνονται καλύτερα 

εξοπλισμένοι για να στηρίξουν τη λήψη 

αποφάσεων. Θα δημιουργηθούν: 

• Κατευθυντήριες γραμμές για την 

υποστηριζόμενη λήψη 

αποφάσεων και πρακτικές στον τομέα της σεξουαλικότητας για άτομα με νοητικές 

αναπτυξιακές ή/και ψυχικές αναπηρίες - απευθυνόμενες σε επαγγελματίες και 

οικογενειακούς φροντιστές.  

• Εργαλειοθήκη ευαισθητοποίησης για τους χρήστες υπηρεσιών.  

• Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους φροντιστές.   

https://crosswarp.hua.gr/
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Η κοινοπραξία αποτελείται από 3 φορείς παροχής υπηρεσιών, Ισπανία (συντονιστής), 

Πορτογαλία και Ελλάδα καθώς και από 2 εταίρους οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη 

τεχνογνωσία: SCT (Ηνωμένο Βασίλειο) για την εκπαίδευση των επαγγελματιών, και το EASPD 

(Βέλγιο) για την εκπροσώπηση των παροχών υπηρεσιών. 

 

Στις 19 Μαΐου 2021, ξεκίνησε η πρώτη διαδικτυακή 

εκπαίδευση στα πλαίσια του προγράμματος 

SMARTS: Supporting Me About Rights To Sexuality. 

Η πρώτη εκπαίδευση αφορά στο μοντέλο της 

Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων (Supported 

Decision Making), ένα εργαλείο που επιτρέπει στα 

άτομα με αναπηρία να διατηρούν το δικαίωμά τους 

να αποφασίζουν για τον εαυτό τους, διαλέγοντας 

υποστηρικτές που τους βοηθούν στις επιλογές 

τους. Η Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων 

αποτελεί κεντρικό άξονα του προγράμματος 

SMARTS. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μέσα 

από τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας 

ασύγχρονης εκπαίδευσης σε τρεις ενότητες, καθώς 

και μέσα από τρία διαδικτυακά σεμινάρια. 

 

7. ERASMUS+ Workable 

Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η μείωση του ψηφιακού χάσματος μέσω ενός 

εργαλείου  Καθοδήγησης στην Εργασία το οποίο θα έχει την μορφή ενός προσαρμοσμένου και 

εξατομικευμένου ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Με το εργαλείο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα στον 

χρήστη να βιώνει μια κατάσταση διαρκούς ενθουσιασμού, ενδιαφέροντος και αισιοδοξίας ακόμα 

και στην περίπτωση που αυτός χάνει. Η πρόσφατη πανδημία ανέδειξε αρχικά πως πολλές 

πλευρές της ζωής μας εξαρτώνται από τα ψηφιακά μέσα (αναζήτηση εργασίας, επαφή με 

άλλους, ψώνια, εργασία κ.λ.π) καθώς επίσης και το κρίσιμο ζήτημα του ψηφιακού αποκλεισμού 

που απειλεί ιδιαίτερα τους ανθρώπους με χαμηλά ψηφιακά προσόντα, όπως τα άτομα με 

διαταραχές ψυχικής υγείας, με γνωσιακές διαταραχές ή ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Στην  

κοινοπραξία εκτός από toy Idr;ymatow συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς, Fundacion Intras, 

Astangu, Social IT software & consulting, Lyk-z & dotre, Dafur.  

 

8. SOMA 

Το πρόγραμμα «Στοπ _ μου Ανήκει» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens 

fund, με φορέα υλοποίησης τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το 



 

Ετήσιος Απολογισμός 2021 62/76 

Εργαστήρι» και εταίρους το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση 

«Εστία» και το Ι.Π.Α.Π «Η Θεοτόκος». 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της πρόκλησης, στην Αναγνώριση και Καταγγελία 

του φαινομένου της Σεξουαλικής Κακοποίησης στα Άτομα με Νοητική Αναπηρία (ΑμεΝΑ). Με 

την ολοκλήρωση του, το πρόγραμμμα θα συμβάλει στην προστασία του αναφαίρετου 

δικαιώματος του σεβασμού της σωματικής και πνευματικής ακεραιότητας των ΑμεΝΑ, καθώς 

και στην ισότιμη προσβασιμότητα τους στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 17 της 

Σύμβασης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ. 

Μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία, στις 

οικογένειες τους και στους επαγγελματίες διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών  των 

φορέων της κοινοπραξίας μας, το πρόγραμμα στοχεύει στην Αναγνώριση και Καταγγελία της 

Σεξουαλικής κακοποίησης Ατόμων με Νοητική Αναπηρία. Όπως επίσης στην ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση επαγγελματιών κοινωνικής αρωγής και αντιπροσώπων των Τοπικών 

Αστυνομικών Αρχών από οχτώ Δήμους που δήλωσαν την πρόθεση συμμετοχής τους στο έργο. 

Οι Δήμοι αυτοί είναι: Δήμος Περιστερίου, Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, Δήμος 

Φιλοθέης – Ψυχικού, Δήμος Φυλής, Δήμος Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Δήμος 

Μεταμόρφωσης, Δήμος Ιλίου και Δήμος Αχαρνών. 

 

9. WHO Project - Upraise Disability Project 

Το Πρόγραμμα ‘’Προάγουμε την αναπηρία’’ υλοποιήθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση κρίσεων 

χωρίς αποκλεισμούς από την Ένωση Μαζί για το Παιδί ως φορέα υλοποίησης σε συνεργασία με 

3 σωματεία μέλη της που ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες: το 

Ι.Π.Α.Π «Η Θεοτόκος», την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ‘Πόρτα Ανοιχτή’ και το Ίδρυμα 

Κοινωνικής Εργασίας ‘Χατζηπατέρειο’.  

Με χρηματοδότηση από το περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την 

Ευρώπη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ταμείου Αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας COVID-19 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε να ερευνηθούν τρόποι  

προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Ελληνικής Κοινωνίας στην πανδημία,  

σχεδιάζοντας εργαλεία που θα ενσωματώνουν τις ανάγκες της κοινότητας των ΑμεΑ στον τρόπο 

αντιμετώπισης του COVID-19 και αντίστοιχων μελλοντικών κρίσεων βελτιώνοντας την 

προσβασιμότητά τους σε υπηρεσίες. 

Η συμβολή του Ιδρύματος στο πρόγραμμα ήταν η πιλοτική εφαρμογή τηλεϋποστήριξης μέσω 

της πλατφόρμας Google (Classroom, Meet, Drive) όπου συμμετείχαν 17 ωφελούμενοι, 

αποκλεισμένοι από τις δια ζώσης υπηρεσίες λόγω σοβαρών καταστάσεων υγείας είτε των ιδίων 

είτε μέλους της οικογένειας τους.  Σκοπός του προγράμματος είναι η συνέχιση της παροχής 

υπηρεσιών και η μελέτη της χρήσης νέων τεχνολογιών, μέσω της παραπάνω, διαδικτυακής 
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πλατφόρμας με σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους οι οποίες καλύπτουν την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τη θεραπευτική παρέμβαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες.  

Τα κύρια ευρήματα ήταν:  

1. Η τήλε-υποστήριξη είναι αποτελεσματική μέθοδος για εξ αποστάσεως υπηρεσίες σε 

περιόδους κρίσης και παρέχει σημαντικά οφέλη όπως:  

• διατήρηση της επικοινωνίας με συμμαθητές, εκπαιδευτές & θεραπευτές 

• συνέχιση του ημερήσιου προγράμματος (εκπαίδευση, κατάρτιση, θεραπείες, 

εμπλουτιστικά)  

• μείωση του άγχους, του εκνευρισμού και των αισθημάτων απομόνωσης   

2. Ανάγκη για βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εξυπηρετούμενων,  φροντιστών 

και εργαζομένων. 

3. Ανάγκη για δημιουργία ψηφιακού υλικού για το συγκεκριμένο πληθυσμό. 

4. Ανάγκη για εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη. 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Σε μια όμορφη και συναισθηματικά φορτισμένη συνάντηση, το νεοσύστατο ελληνικό «ΔΙΚΤΥΟ» 

Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία, η ελληνική πολιτεία και η πανευρωπαϊκή ομπρέλα 

των -20.000 και πλέον- φορέων παροχής υπηρεσιών σε ΑμεΑ, EASPD (Εuropean Association of 

Service Providers for Persons with Disabilities), έκαναν την επίσημη ανακοίνωση της έναρξης 

της συνεργασίας τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την 

τήρηση όλων των υγειονομικών κανονισμών, στους καταπράσινους και φιλόξενους κήπους του 

Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» 

την Πέμπτη 1η Ιουλίου 

2022.  

 

Το ελληνικό «ΔΙΚΤΥΟ» 

Παρόχων Υπηρεσιών για 

Άτομα με Αναπηρία, 

είναι το αποτέλεσμα 

πολυετούς, 

συστηματικής 

προσπάθειας πολλών 

σημαντικών και 

ιστορικών ελληνικών 

φορέων παροχής 

εξειδικευμένων 

εκπαιδευτικών και 
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προνοιακών υπηρεσιών σε ΑμεΑ, για τεχνοκρατική συμμόρφωση, ανανέωση και περαιτέρω 

επιστημονική εξειδίκευση των υπηρεσιών τους σε σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, με 

την υποστήριξη και πλαισίωση του EASPD. 

 

Την εκδήλωση τίμησαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραμμένος και 

σύσσωμο το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, 

με την παρουσία του Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη, της 

Υφυπουργού κ. Δόμνας Μιχαηλίδου, του Γ.Γ Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεωργίου 

Σταμάτη & του Προϊσταμένου Πολιτικών Ενίσχυσης Παιδιών 

με Αναπηρία κ. Δημήτρη Νικόλσκι. Η Περιφέρεια Αττικής 

τίμησε επίσης την εκδήλωση, μέσω του εκπροσώπου της, 

Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών & Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας κ. Νικολάου Πέππα 

& της Εντεταλμένης Συμβούλου Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας 

του Γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ευγενίας 

Μπαρμπαγιάννη. 

Στο πλαίσιο των θερμών χαιρετισμών που απευθύνθηκαν από την πολιτική ηγεσία, 

επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος που αναμένεται από την πολιτεία να αναλάβει το «ΔΙΚΤΥΟ», 

ως νέος τεχνοκρατικός συνομιλητής σε διαβουλεύσεις σχετικές με το σχεδιασμό πολιτικών και 

υπηρεσιών που αφορούν τη βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και των θετικών 

αποτελεσμάτων ζωής, των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. 

 

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από την παρουσία του Γενικού 

Γραμματέα του EASPD, κ. Luk Zelderloo, σημαντικών 

συνεργατών του και της πρόσφατα εκλεγμένης 

εκπροσώπου της Ελλάδας στο Δ.Σ. του ΕASPD, κ. 

Αγάπης Παπαδάκη – «Αμυμώνη».  

Στο χαιρετισμό του ο κ. Zelderloo επισήμανε ότι «…αυτό 

που κατόρθωσαν οι οργανισμοί αυτοί συστήνοντας το 

«ΔΙΚΤΥΟ» είναι μοναδικό … κατόρθωσαν να βγουν από 

το κουτί-πλαίσιο ασφαλείας τους και να σκεφτούν 

μεγαλόπνοα. Και ακριβώς αυτό είναι το δίκτυο, να 

σκέφτεσαι μεγαλόπνοα.», γεγονός που προσυπέγραψε 

και για λογαριασμό του «ΔΙΚΤΥΟΥ» ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ. του και Πρόεδρος του Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος», κ. 

Ερωτόκριτος Νεόφυτος λέγοντας ότι «Σκοπός μας είναι 

να χρησιμοποιήσουμε όλα τα επιστημονικά εργαλεία και 
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τις βέλτιστες παγκόσμιες πρακτικές ώστε να συμβάλουμε στην δημιουργική εξέλιξη του ειδικού 

πληθυσμού μας». 

 

Την εκδήλωση πλαισίωσαν οι Πρόεδροι Δ.Σ. των 

φορέων που αποτελούν το Δ.Σ. του «ΔΙΚΤΥΟΥ», κ.κ. 

Ε. Νεόφυτος (Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος») - Πρόεδρος, Π. 

Μπέλου («Αμυμώνη») – Αντιπρόεδρος, Γ . Παπαδάκης 

(ΙΚΕ ΚΑΣΠ «Χατζηπατέρειο») - Γενικός Γραμματέας, Ε. 

Σκουτέλη (ΕΛΕΠΑΠ) - Ταμίας & Ν. Ρούσσος (Ίδρυμα 

για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ») – Μέλος, καθώς 

και η Εκτελεστική Επιτροπή του «ΔΙΚΤΥΟΥ» (κ.κ. Χ. 

Ζώτου – «Αμυμώνη», Τ. Μαριανός – « ΕΛΕΠΑΠ», Γ. 

Παπακωνσταντίνου – Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος», Τ. 

Σιαμπάνης – ΕΕΑ «Μαργαρίτα» & Τζ. Σταυρίδου – 

Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»). 

Επίσημοι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης και παρόντες 

ήταν οι Πρόεδροι, τα μέλη Δ.Σ. και ανώτερα στελέχη 

όλων των φορέων-μελών του «ΔΙΚΤΥΟΥ», αλλά και φορείς-μέλη του EASPD (ΑΜΥΜΩΝΗ, 

Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ», Ε.Ε.Α. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΙΚΕ 

ΚΑΣΠ ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», ΕΛΕΠΑΠ, 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Χ.Α.Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤH, ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΑΙΔΙΟΥ κ ΕΦΗΒΟΥ (ΧΙΟΣ), ΕΣΤΙΑ, Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Α με Α ΤΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡI, Εργαστήριο “ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ, ΕΠΙΟΝΙ & Ι.Π.Α.Π "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ). 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την οργανωτική υποστήριξη και χορηγική συμμετοχή 

φορέων-μελών του «ΔΙΚΤΥΟΥ» και με τις ευγενικές χορηγίες της EL-TRANSLATORS-PROJECTS 

που προσέφερε τη διερμηνεία & των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ που διέθεσαν 

είδη για τις ανάγκες της εκδήλωσης. 

Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς, όμως, που χειροκροτήθηκαν θερμά από όλους, ήταν οι 

εκπαιδευόμενοι στα ειδικά επαγγελματικά εργαστήρια του Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος», που 

προετοίμασαν για την εκδήλωση έναν απίθανο μπουφέ, υψηλών γευστικών και αισθητικών 

επιδόσεων, μεταφέροντας και εμπράκτως το μήνυμα της βραδιάς:  

Ας σκεφτούμε -όλοι μαζί- μεγαλόπνοα για τους ανθρώπους με αναπηρία. Τα όριά τους είναι 

αυτά που όλοι εμείς οι κοινωνικοί εταίροι της αναπηρίας θέτουμε: γονείς & κηδεμόνες, 

αναπηρικό κίνημα, πάροχοι εξειδικευμένων υπηρεσιών, πολιτική ηγεσία και θεσμοί, εθνικοί & 

διεθνείς. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Τα ακόλουθα μέλη του Επιστημονικού προσωπικού έκαναν διάφορες 

παρουσιάσεις/εκπαιδεύσεις σε ημερίδες και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Αναλυτικά: 

 

Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

1 

07/07/2021 

 The virtual IASSIDD 
Europe Congress 2021, 
to be held 6-8 July with 
title; Early Intervention 
in the community for 
preschool children and 
their families. 

Early Intervention in 
the community for 
preschool children and 
their families 

IASSIDD Europe 
Congress 

Μαρία Άνζ 
Βιντερσχόβεν 

2 

06/07/2021 
 DIGITAL 
TRANSFORMATION 

CHALLENGES AND 
ACTIONS 

EPR 
Νεκταρία Σηφάκη 
Χρύσα Κοτρέτσου 
Μαρία Ντζελέπη 

3 

03/06/2021 

ESPD Regional Balkan 
Provider Forum 
Good practices in early 
intervention from the 
Balkan region 

Early intervention 
programme in the local 
community 
kindergartens:early 
detection of children at 
high risk of being 
diagnised with 
developmental 
disorders 

EASPD 

Μαρία Άνζ 
Βιντερσχόβεν 
 Μιρέλλα 
Γιαννακοπούλου 

4 

30/05/2021 

14ο Πανελλήνιο – 1ο 
Διεθνές Συνέδριο 
Λογοθεραπείας 
«Χτίζοντας Γέφυρες» 

« Έμμεση παρέμβαση 
για την ανάπτυξη 
επικοινωνίας και 
παιχνιδιού παιδιών 
προσχολικής ηλικίας 
με ΔΑΦ: Πιλοτική 
εφαρμογή του 
προγράμματος γονέων 
Hanen More Than 
Words» 

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Λογοπεδικών- 
Λογοθεραπευτών 

Παρασκευή 
Μεράβογλου 

5 

28/05/2021 

14ο Συνέδριο του 
Πανελλήνιου Συλλόγου 
Λογοπεδικών-
Λογοθεραπευτών  

Το ICF ως κλινικό 
εργαλείο στη 
Λογοθεραπεία 

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Λογοπεδικών-
Λογοθεραπευτών 

Βάια Αρσενοπούλου 

6 

28/5/2021 

14ο Συνέδριο του 
Πανελλήνιου Συλλόγου 
Λογοπεδικών-
Λογοθεραπευτών 

«Πρόγραμμα Πρώιμης 
Παρέμβασης στην 
Κοινότητα» 

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Λογοπεδικών-
Λογοθεραπευτών 

Ιωάννα 
Καραβαγγέλη 

7 

12/05/2021 COFACE FAMILIES 
SUPPORTING 
FAMILIES DURING 
COVID PANDEMIC 

EPR-COFACE 
Νεκταρία Σηφάκη 
Κατερίνα Κατσούδα 

8 

17/04/2021 
Εκπαίδευση δασκάλων 
γιόγκα για Άτομα με 
Αναπηρία 

Τα χαρακτηριστικά 
των ατόμων με 
ΔΑΦ,ΔΕΠΥ, 
σύνδρομα,κινητική 
αναπηρία, τύφλωση 
και κώφωση. 
Προσαρμογή των 
προγραμμάτων γιόγκα 
σε αυτούς. 

Yoga Violet Alignment Σοφία Κρητικού 
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Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

9 

15/04/2021 
Παρουσίαση του ΙΠΑΠ 
Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ στο 
ΕΚΠΑ 

Παρουσίαση του ΙΠΑΠ 
Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ στο 
ΕΚΠΑ 

ΕΚΠΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ , 
μεταπτυχιακή της 
σχολικής ψυχολογίας 

Νίκος Καπερώνης 
 Μαρία Άνζ 
Βιντερσχόβεν 

10 

08/04/2021 

"Κοινωνική ένταξη και 
φροντίδα των ατόμων 
με αναπηρία και των 
οικογενειών 
τους",  

"Κοινωνική ένταξη και 
φροντίδα των ατόμων 
με αναπηρία και των 
οικογενειών 
τους",  

ΕΚΠΑ , τμήμα 
ψυχολογίας 

Μαρία Άνζ 
Βιντερσχόβεν 

11 

17/12/2020 

Dealing with 
challenging behaviour 
from young people with 
mild learning needs or 
disabilities 

dealing with 
challenging behavior 
from young people 
with learning needs or 
disabilities 

EPR 
Νατάσσα Λεβέντη 
 Μαρία Άνζ 
Βιντερσχόβεν 

12 

06/12/2020 

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Η 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΗ 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΣ 
"λόγω σκηνής" 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Χρυσή Κριτσωτάκη 
Μιρέλλα 
Γιαννακοπούλου 

13 

04/12/2020 
Discover the LiNC Life 
Project 

Leisure Module 
Malta Association for 
People with 
Disabilities 

Νατάσσα Λεβέντη 
Βάια Αρσενοπούλου 

14 

02/12/2020 

Υγεία και ασφάλεια για 
εργαζόμενους με 
αναπηρία και χρόνιες 
παθήσεις 

Υποστηριζόμενη 
Εργασία 

ΕΛΙΝΥΑΕ ΚΑΙ 
ΕΣΑΜΕΑ 

Κατερίνα Κατσούδα 

15 

26/11/2020 
 Το Σεμινάριο 
Πρακτικής Άσκησης  
διαδικτυακά . 

Σεμινάριο Πρακτικής 
Άσκησης  

ΕΚΠΑ τμήμα 
ψυχολογίας 

Νίκος Καπερώνης 
Μαρία Άνζ 
Βιντερσχόβεν 
Αφροδίτη 
Κορογιαννάκη 
Παρασκευή 
Μεράβογλου 

16 

05/11/2020 

Mental Health Public 
Seminar 
Towards participation in 
a different normality 
Mental Health as a 
cornerstone 

A stress and anxiety 
intervention for young 
people with autism 
spectrum disorders 
and mild intellectual 
disability; the use of 
psycho-education for 
acceptance of a new 
reality during the 
pandemic 

EPR Πηνελόπη Βιτάλη 

17 

18/09/2020 
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ 
ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Έμμεση θεραπευτική 
παρέμβαση για την 
ανάπτυξη λόγου και 
επικοινωνίας παιδιών 
προσχολικής ηλικίας: 
Η εφαρμογή της 
προσέγγισης 
HANEN 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΒΥΡΩΝΑ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Παρασκευή 
Μεράβογλου 

 

 



 

Ετήσιος Απολογισμός 2021 68/76 

 
 
Το 14ο Πανελλήνιο – 1ο Διεθνές Συνέδριο Λογοθεραπείας «Χτίζοντας Γέφυρες» του 

ΠΣΛ πραγματοποιήθηκε στις 28, 29 και 30 Μαΐου 2021 διαδικτυακά με τη συμμετοχή του 

Τουρκικού Συλλόγου Λογοθεραπευτών (DKTD) και με 

την παρουσία ομιλητών από Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, 

Βουλγαρία, Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, και 

Εσθονία. 

Η ποιότητα του συνεδρίου ήταν ιδιαίτερα υψηλή, 

υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση από 

διακεκριμένους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων 

από την Ελλάδα και Ευρώπη. Υπήρξε μια 

διεπιστημονική ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις 

και θεωρητικές προσεγγίσεις.  

Οι Λογοπεδικοί του Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» 

συμμετείχαν με εισηγήσεις που προβάλλουν θετικά όχι 

μόνο τα λογοπεδικά προγράμματα αλλά γενικότερα το 

Θεοτόκος, τη φιλοσοφία, τις υπηρεσίες και τις δράσεις 

του. Συμπεράσματα που έβγαιναν από τις εισηγήσεις μας ήταν: ουσιαστική εφαρμογή του ICF 

και αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής των νέων και οικογενειών τους, διεπιστημονική 

συνεργασία και ολιστική αντιμετώπιση, οικογενειακο-κεντρική προσέγγιση, εξωστρέφεια και 

άνοιγμα στην κοινότητα. 

Συγκεκριμένα η κα Βάια Αρσενοπούλου ήταν προσκεκλημένη στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα: 

«Δραστηριότητα και Συμμετοχή – Ποιότητα ζωής» και παρουσίασε: «Το ICF ως πλαίσιο 

αναφοράς στη λογοθεραπεία και η σπουδαιότητα της συμμετοχής για καλύτερη ποιότητα ζωής 

των θεραπευόμενών μας» 

Η κα Καραβαγγέλη συμμετείχε στις προφορικές ανακοινώσεις με θέμα: «Κλινικά θέματα κατά 

την παιδική ηλικία» με την εισήγηση: «Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης στην Κοινότητα» 

(Ιωάννα Καραβαγγέλη, Μιρέλλα Γιαννακοπούλου, Μarie-Ange Widdershoven). Με τη 

συνεργασία των συγγραφέων η παρουσίαση εμπλουτίστηκε με τα τελευταία δεδομένα του 

προγράμματος.  

Η κα Μεράβογλου συμμετείχε στις προφορικές ανακοινώσεις με θέμα: «Αυτιστική Διαταραχή» 

με την εισήγηση: «Έμμεση παρέμβαση για την ανάπτυξη επικοινωνίας και παιχνιδιού παιδιών 

προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ: Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος γονέων Hanen More Than 

Words». 

Σε όλες τις παρουσιάσεις υπήρχαν πάνω από 200 συμμετέχοντες και δεχθήκαμε πολύ θετικά 

σχόλια και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Η σημασία της πρόληψης και διάγνωσης πρώιμων αναπτυξιακών διαταραχών και 

ψυχοκοινωνικών δυσκολιών σε παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας έχει διεθνώς αποδειχθεί 

ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και αποδοτική, δεδομένου ότι η έγκαιρη εκπαιδευτική και 

θεραπευτική αντιμετώπισή τους μέσω προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης συμβάλλει θετικά 

και αποτελεσματικά στην υγιή ανάπτυξη και στην ομαλή ένταξη των παιδιών στο σχολικό και 

κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η διεπιστημονική ομάδα της Πρώιμης Παρέμβασης του 

Ι.Π.Α.Π.  «H ΘΕΟΤΟΚΟΣ», συνεχίζει τη συνεργασία με τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του 

Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού , με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών 

αναπτυξιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών στον πληθυσμό των σταθμών. Τη φετινή χρονιά 

λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της πανδημίας συμμετείχαν στο πρόγραμμα μόνο οι 8 ΒΝΣ του 

Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού καθώς από το Δήμο Ιλίου οι ΒΝΣ δεν κατάφεραν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος.  

 

Στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός πιθανών αναπτυξιακών διαταραχών και 

ψυχοκοινωνικών δυσκολιών σε παιδιά και βρέφη που φοιτούν στους Δημοτικούς 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου. Η δράση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας, στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η δομή του 

προγράμματος αποτελείται από 6 φάσεις: Ευαισθητοποίηση, Ανίχνευση, Εντοπισμός, 

Ενημέρωση των γονέων, Διάγνωση, 

Παρέμβαση στα παιδιά  και στις οικογένειες 

τους ,είτε με υποστήριξη, ή ένταξη στο πλαίσιό 

μας , είτε με παραπομπή σε Δημόσια Κέντρα 

Ψυχικής Υγείας. 

  

Κατά το Εκ. Έτος 2020-2021 στο πρόγραμμα 

Πρόληψη/Πρώιμη Παρέμβαση στην Κοινότητα 

συμμετείχαν: 205 οικογένειες από το Δήμο 

Αγ. Αναργύρων – Καματερού. 

 

Μετά από την επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από 

γονείς και εκπαιδευτικούς εντοπίστηκαν: 83 

νήπια που χρειάζονταν περαιτέρω 

διερεύνηση. 

 
Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας η 

ομάδα της Πρώιμης Παρέμβασης πρότεινε να 
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γίνει η αξιολόγηση των παιδιών στο χώρο του Θεοτόκος και όχι στο χώρο των ΒΝΣ του  Δήμου. 

Την πρόταση αποδέχθηκαν 48 οικογένειες και ήρθαν στο πλαίσιό μας με προγραμματισμένο 

ραντεβού  για αξιολόγηση με το παιδί τους. 

Η Διεπιστημονική ομάδα αξιολόγησε κάθε παιδί και οικογένεια ξεχωριστά και ανάλογα με κάθε 

περίπτωση προτάθηκαν διαφορετικές παρεμβάσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, στο τμήμα της Πρώιμης Παρέμβασης 

εντάχθηκαν τρία παιδιά που φοιτούσαν σε ΒΝΣ του Δήμου Αγ. Αναργύρων /Καματερού. 

 

Το πρόγραμμα «Πρώιμη Παρέμβαση στην Κοινότητα», παρουσιάστηκε με επιτυχία  διαδικτυακά 

στις 6 Ιουνίου 2021 σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το ΕΑSPD Regional Balkan Provide 

Forum «Good practices in early intervention from the Balkan region».  Παρουσιάστηκε 

εισήγησης με τίτλο «Early Intervention programme in local community kindergartens: detection 

of children at high risk of being diagnosed with developmental disorders» από τις κ.κ. Μ. 

Γιαννακοπούλου και Μ. Βιντερσχόβεν.  

 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» συνεργάζεται με επιτυχία, επί σειρά ετών, με Δημόσια 

Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το ΤΕΙ Αθηνών Τμήμα 

Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Κοινωνικής Εργασίας κ.α. και προσφέρει τη δυνατότητα σε 

φοιτητές και σπουδαστές να πραγματοποιούν τη πρακτική και κλινική τους άσκηση στο χώρο 

του. 

Υπεύθυνοι  για την εποπτεία της άσκησης τους είναι ο Διευθυντής και το επιστημονικό 

προσωπικό του «Θεοτόκος» σε συνεργασία με τους αντίστοιχους καθηγητές των σχολών τους.   

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, συνολικά 6 φοιτητές/σπουδαστές έκαναν την 

πρακτική τους άσκηση στο «Θεοτόκος». Από τους οποίους 3 από το Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ 

Σχολική Ψυχολογία ΦΠΨ, 1 προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος ΦΠΨ και 2 προπτυχιακοί 

φοιτητές ΑΤΕΙ Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας δημιουργήσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Φοιτητών το οποίο συμπληρώνουν οι φοιτητές μετά τη λήξη της 

πρακτικής τους άσκησης. Ο βαθμός ικανοποίησής τους στα πέντε ερωτηματολόγια που 

συμπληρώθηκαν ήταν 4,11 με άριστα το 5, δηλαδή Αρκετά Ικανοποιημένοι με την πρακτική 

άσκηση. 

 

Ξεναγήσεις 

Το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 

φορέων της κοινότητας, οργανισμών και φυσικών προσώπων, για τα άτομα με Νοητική 

Υστέρηση και Αναπτυξιακές Διαταραχές καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται, σε 
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εκπαιδευόμενους και γονείς με απώτερο στόχο την εκπαίδευση και την ένταξή τους στην 

κοινωνική και εργασιακή ζωή.  

Για το λόγο αυτό διοργανώνονται, στο χώρο του Ιδρύματος,  ξεναγήσεις και κοινές δράσεις 

γνωριμίας και αλληλεπίδρασης με ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, σχολές, συλλόγους, φυσικά 

πρόσωπα κ.α. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς 2020-2021 πραγματοποιήθηκε μόνο 1 οργανωμένη 

ξενάγηση στο πλαίσιό μας λόγω πανδημίας. 

 

Συνεργασία με την ΑΜΥΜΩΝΗ 

Το Τμήμα Ξυλουργικής των Εργαστηρίων Α΄ του Ιδρύματος 

Προστασίας Παιδιών & Νέων με Αναπτυξιακές Διαταραχές "Η 

ΘΕΟΤΟΚΟΣ" μαζί με την ΑΜΥΜΩΝΗ Πανελλήνιο Σύλλογο 

Γονέων - Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης 

& Πρόσθετες Αναπηρίες, ξεκίνησαν μια όμορφη συνεργασία, 

προς όφελος πάντα των εξυπηρετουμένων τους, με σκοπό τη 

δημιουργία καινοτόμων, πρωτότυπων και άκρως χρηστικών και 

ποιοτικών προσαναμμάτων για το τζάκι που θα λύσει τα χέρια 

σε όσους επιθυμούν ένα αρκετά γρήγορο και ακόπιαστο άναμμα!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/amimoni1993/?__cft__%5b0%5d=AZWARsBXc10eW_EWCYyRH5RzXwMIvGJy8eyY6rYk8r-m7XFal0s-dGa760OetI75auPJ2y57hfJXbKhUf_yp25SAdbe1W8cjtVlc7v4aeuGJ9GfMbYqhgMnh24d1vDWVQVHkB74Ag_GYZY_PWy1r_lou&__tn__=kK-R
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   

Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» εκτιμά ότι ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό θεσμό για 

τη λειτουργία του και θεωρεί θετική την παρουσία και την εμπλοκή των εθελοντών στα 

προγράμματα του. Οι εθελοντές/ντριες συμβάλλουν θετικά με την προσφορά τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η διαδικασία ένταξης εθελοντή/ντριας στα προγράμματα  και  τις δραστηριότητες του 

«Θεοτόκος», περιλαμβάνει:  

• αποστολή βιογραφικού & βασικού τίτλου σπουδών 

• συνέντευξη   

• αξιολόγηση από την επιτροπή εθελοντισμού  

• τοποθέτηση στην ανάλογη υπηρεσία ή τμήμα  

ανάλογα πάντα με τις ανάγκες των συγκεκριμένων τμημάτων/υπηρεσιών και τις δεξιότητες και 

τα ενδιαφέροντα των εθελοντών. Η επικοινωνία με το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» για προσφορά  

εθελοντικής  εργασίας γίνεται τηλεφωνικά στα τηλ. 210 2385416 εσωτ. 107 ή με mail στην 

ηλεκτρονική  διεύθυνση nsifaki@theotokos.gr. 

Η υπηρεσία εθελοντών παρακολουθεί  την εξέλιξη της συνεργασίας μεταξύ των 

εθελοντών και του πλαισίου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού τους,  σε 

συνδυασμό με τα προγράμματα του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ». Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η καλή 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ μόνιμου προσωπικού και εθελοντών καθώς και η δημιουργία 

φιλικής και υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, προς  όφελος  των  εξυπηρετούμενων του  Κέντρου. 

Εθελοντές  μπορούν να ενταχθούν σε όλα τα προγράμματα του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ», ακόμα  και  στις 

δραστηριότητες   του βοηθητικού προσωπικού.  

Σε έκτακτες περιστάσεις όπως π.χ. εκδηλώσεις, bazaars κ.λπ. όπου υπάρχει αυξημένη 

ανάγκη παρουσίας εθελοντών /ντριών ,αξιοποιείται η επιθυμία των γονέων – φροντιστών των 

εξυπηρετούμενων για προσφορά  εθελοντικής εργασίας. 

Στην καθιερωμένη εορτή λήξης του εκπαιδευτικού έτους το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» βραβεύει τους 

εθελοντές ως ένδειξη αναγνώρισης της πολύτιμης προσφοράς τους. 

Το ωράριο παρουσίας  εθελοντών στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»  είναι  8:30 π.μ. – 13:30 μ.μ., το οποίο 

προσαρμόζεται στις δυνατότητες και τις επιθυμίες τους.  

 Το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι μέλος των εθελοντικών οργανισμών volunteer4Greece και 

Έλιξ. 

Για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 μόνο τέσσερις (4) εθελοντές προσέφεραν αμισθί 

εθελοντική εργασία στον Φορέα μας λόγω πανδημίας. 

 

 

 

mailto:nsifaki@theotokos.gr
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες 

του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ». Όλα τα χρόνια της λειτουργίας του στηρίζει και ενισχύει 

ενεργά τόσο τους εξυπηρετούμενους και τις οικογένειές τους όσο και τις ευπαθείς κοινωνικά 

ομάδες που κατά καιρούς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία μας. Οι δράσεις 

οργανώνονται από τους εργαζόμενους του Ιδρύματος και στις οποίες συμμετέχουν ενεργά και 

εξυπηρετούμενοί μας. 

Κατά την περασμένη εκπαιδευτική χρονιά το Ίδρυμα, μετά από εισήγηση της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας, στήριξε τριάντα επτά άπορες οικογένειες εξυπηρετούμενών (135 μέλη 

συνολικά) μας παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης, (τρόφιμα, ρούχα, παπούτσια) ανάλογα με τις 

διαπιστωθείσες ανάγκες τους.  

Η Νοσηλευτική υπηρεσία συνεργάζεται με το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ιλίου 

προσφέροντας φαρμακευτικό υλικό το οποίο δεν χρειάζεται για τις ανάγκες του Ιδρύματος.  

Συνεχή συνεργασία με το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες 

πρώιμης παρέμβασης στα ανασφάλιστα παιδιά του «Μητέρα» που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές 

δυσκολίες.  

Το τμήμα Ανακύκλωσης των 

Εργαστηρίων Α΄ έχει ξεκινήσει εδώ και τρία 

χρόνια μια κοινωνική και περιβαλλοντική 

δράση με σκοπό τη συγκέντρωση καπακιών 

για την αγορά αμαξιδίων για άτομα που 

χρήζουν τέτοιας ανάγκης. Μετά λοιπόν την 

επιτυχημένη συνεργασία με τον Πανελλήνιο 

Σύλλογο «Πρόληψης και Συμπαράστασης 

Ανήλικων Θυμάτων Τροχαίων 

Ατυχημάτων», έχουμε παραλάβει δωρεάν τρία 

εξειδικευμένα αμαξίδια, τα οποία θα βοηθήσουν τους 

συνανθρώπους μας να ανακτήσουν την ανεξαρτησία 

τους, βοηθώντας στην αντιστάθμιση τόσο των 

προσωρινών όσο και των μόνιμων συνθηκών. Με 

πολλή χαρά και συγκίνηση τα εξειδικευμένα αυτά 

αμαξίδια τα προσέφερε στο Γυμνάσιο - Λύκειο της 

Λεοντείου Σχολής Αθηνών, στον Σύλλογο Γυναικών Ιλίου και στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος 

στο Καματερό. 

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σύλλογος Εργαζομένων διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία 

για τους εργαζόμενους. Η Τράπεζα Αίματος ενισχύεται κάθε χρόνο καλύπτοντας τις ανάγκες 

των μελών της. Σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο καλύπτει και ανάγκες των 

εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος.  
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Τον Απρίλη του 2021 το ΚΕΠΠ 2 απέστειλε γραφική ύλη και βιβλία για τους μαθητές 

Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου του Καστελόριζου.  

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 

Το Σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος» είναι ένα μη 

κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1997, με αποκλειστικό σκοπό 

την ηθική και υλική ενίσχυση του μεγάλου κοινωνικού έργου του 

Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».  

Οι «Φίλοι του Θεοτόκος» χρηματοδοτούν εξειδικευμένα 

πρωτοποριακά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές 

διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος να μαθαίνουν να ζουν, να εργάζονται και 

να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή. Βρίσκεται στο πλευρό του Ιδρύματος στηρίζοντας το 

δύσκολο έργο του, είτε 

καλύπτοντας μέρος 

των λειτουργικών 

αναγκών του, είτε 

βοηθώντας στην 

εκπαίδευση του 

προσωπικού με την 

κάλυψη του κόστους 

συνεδρίων και όλων 

των εξόδων μετακίνησης και διαμονής. Επίσης, οι «Φίλοι του Θεοτόκος» συμβάλλουν και 

συμμετέχουν ενεργά και στις εορταγορές - bazaar που κάνει το Ίδρυμα. 

Κατά τη φετινή εκπαιδευτική χρονιά το Σωματείο ανέλαβε την πλήρη κάλυψη των 

εξόδων κηδείας δύο εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος, χρηματοδότησε επιμορφωτικά σεμινάρια 

για την Προϊσταμένη Γραφείου Προσωπικού κα Αγγελική Μυλωνά και τον εκπαιδευτή Chef κ. 

Γιάννη Δεληγιάννη. Με αφορμή την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Ιδρύματος ανέλαβε την 

αμοιβή του κειμενογράφου. Επίσης, χρηματοδότησε εξοπλισμό των επαγγελματικών 

εργαστηρίων, του τμήματος IT καθώς και διάφορες ανάγκες τμημάτων και ανακαινίσεις κτιρίων. 

 

Το Σωματείο εργάζεται διαρκώς για την εξεύρεση πόρων 

μέσω συνδρομών, δωρεών και εκδηλώσεων για να 

διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. Το 

Σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος» είναι μέλος της 

Ομοσπονδίας «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ». 
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VΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» για τη χρήση από 1/1 έως 

31/12/2021 συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

της εταιρείας Grant Thornton βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 

www.theotokos.gr.  

 
ΔΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Θα αποτελούσε σημαντική παράληψη να μην αναφερθούμε στους μεγάλους ευεργέτες -

δωρητές οι οποίοι στήριξαν και στηρίζουν το έργο του Ιδρύματος «Θεοτόκος».  

Ευχαριστούμε θερμά:  

  
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΔΩΡΗΤΕΣ 

Ιδρύτρια 

Μαρία Αλεξ. Παπάγου  

Υπουργείο Κοινων. Πρόνοιας 

Βασιλική Πρόνοια  

Ελβετική Οργάνωση “MIGROS” 

Κληρονόμοι Αντώνη Δελαγραμμάτη 

Δαμβέργης Α.Ε. 

Εμπορική Τράπεζα 

Α.Μ. Βασίλισσα Άννα Μαρία  Φοίνιξ Α.Ε.Τ.Α. 

Λογ/σμός Εράνου Πολ. Αεροπορίας   Οικογένεια Μιχαήλ Φωστηρόπουλου 

Μποδοσάκης Αθανασιάδης     Σάνδρα Καμπάνη 

Οικογένεια Ν. Γουλανδρή     Τρύφων & Λία Κέδρου 

Ελβετική Προτεσταντική Αρωγή   Έλλη Σ. Μαγιάση 

Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.     Κωνσταντίνος Σημαντήρας 

Τάσος Παπαστράτος Επαμεινώνδας Τριανταφυλλίδης 

Τάσος και Έφη Αβέρωφ  Νικήτας και Ιλεάνα Σιώρη   

Ακαδημία Αθηνών Ηλιάσκος Νικόλαος 

Κων/νος & Αλίκη Τρυπάνη   Τάκης Χορν 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Οικογένεια Νικολάου Δημητριάδη 

 Αχιλλέας & Ελισάβετ Κομινού Ερμιόνη Ηλία Μπάσιου 

Οικογένεια Αθανασίου Γκέρτσου Νικόλαος Ανδρόνικος 

Α. Καούσης Α.Ε.      Οικογένεια Άρη Σιμόπουλου 

Κος και Κα Θεοδώρου Παπαλεξόπουλου   L’ OREAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»     Αλέξανδρος Λ. Παπάγος 

Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου    Αλεξάνδρα Λ. Παπάγου 

Ιωάννης Ν. Στασινόπουλος    Πέτρος Γ. Γρυπάρης 

Μίνα Π. Κριεζή     Αλέκος Ι. Παππάς  

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος    Μαθητικές Κοινότητες Σχολής Μωραΐτη 

Στέλιος Χατζηιωάννου    Ανδρέας Λ. Κανελλόπουλος 

JOHNSON & JOHNSON AE Βίκτωρ & Αμαλία Πιζάντε 

Bold Ogilvy & Mather A.E.E.  
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Η Διοίκηση, το Προσωπικό, κυρίως όμως οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι του Ιδρύματός μας, 

αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους έχουν προσφέρει προϊόντα 

και υπηρεσίες ιδιαίτερα χρήσιμες για τη λειτουργία του «Θεοτόκος» και διαβεβαιώνουμε ότι 

τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλουν όχι μόνον υλικά, αλλά κυρίως ηθικά στο έργο που επιτελούμε. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:  

 Την εταιρεία TUV Hellas (TUV NORD) Α.Ε. η οποία μας προσέφερε για ακόμη μια φορά τη 

διαδικασία τεκμηρίωσης, πιστοποίησης και ελέγχων του ISO 9001:2015.  

 Την εταιρεία Priority Quality Consultants  για την δωρεάν συμμετοχή της Υπεύθυνης 

Διαχείρισης Ποιότητας & Προσωπικών Δεδομένων κας Μαρίας Μελανίτη στο σεμινάριο DPO 

Masterclass το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 19 έως 21 Απριλίου 2021.   

 Την εταιρεία Αρχειοθήκη για τη δωρεάν προσφορά υπηρεσιών Φύλαξης, Διαχείρισης και 

Ψηφιοποίησης μέρους του φυσικού αρχείου μας. 

 Την εταιρεία V&O για τη βοήθεια που μας προσέφερε στη διαφήμιση και τη γενική υποστήριξη 

του φορέα μας σε θέματα προβολής. 

 Την εταιρεία SEA WORLD MANAGEMENT για τη δωρεά πετρελαίου θέρμανσης.  

 To Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της πείνας Τράπεζα Τροφίμων για τις συνεχείς δωρεές 

τροφίμων. 

 Την εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ για τη συμβολή στη σίτιση των εξυπηρετούμενων με τα 

«Πρωινά Αγάπης». 

 Την εταιρεία FREZYDERM για τη προσφορά αντισηπτικών και άλλων ειδών. 

 Τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε» για τη συνεχή στήριξη. 

 Την εταιρεία ROCHE HELLAS για τη προσφορά επίπλων. 

 Την εταιρεία Μετρό ΑΕΒΕ για τις συνεχείς προσφορές προϊόντων. 

 Τις εταιρίες ΓΙΩΤΗΣ για τις συνεχείς δωρεές αλεύρου και αρτοσκευασμάτων αντίστοιχα. 

 Την εταιρεία Καούσης Α.Ε. για τη συνεχή στήριξη που μας προσφέρει καθώς και το ψηφιακό 

Voip τηλεφωνικό κέντρο του Ιδρύματος. 

 Τον Δήμο Ιλίου για τη γενικότερη στήριξη και συνεργασία καθώς και τεχνικές υπηρεσίες & 

καθαριότητα χώρου που μας παρέχει όποτε χρειασθούμε. 

 Τον Δήμο Καματερού-Αγ. Αναργύρων  για τη γενικότερη στήριξη και συνεργασία. 

 Τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών για τις δωρεάν χημικές αναλύσεις τροφίμων.  

 Την εταιρεία MICROSOFT για προσφορά αδειών λογισμικού MS Office 365 και υπηρεσιών 

Cloud AZURE 

 Tην εταιρεία ESET END POINT ANTIVIRUS για την προσφοράς αδειών Antivirus για τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Ιδρύματος. 

 Την ένωση «Μαζί για το Παιδί» για τη συνεχή υποστήριξη που μας παρέχει.  

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία μας στήριξαν 

οικονομικά για το έτος 2021. 


