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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 

 

Α΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

α. Κατά τη διάρκεια του 2017 στο Κέντρο φιλοξενήθηκαν εικοσιεννιά (29) παιδιά 

(κορίτσια: 14, αγόρια: 15) στις 56 ανεπτυγμένες κλίνες, που φοιτούν σε σχολεία της 

πόλης μας. Στο τέλος του έτους η δύναμη των φιλοξενούμενων παιδιών ανήλθε σε 

δώδεκα   (12) κορίτσια (Δημοτικό: 4, Γυμνάσιο: 4 και Λύκειο: 3, ΑΕΙ :1) και δέκα  (10) 

αγόρια (Δημοτικό: 2, Γυμνάσιο:3, Λύκειο: 3,ΟΑΕΔ :1, ΑΕΙ: 1 ). Κατά την διάρκεια 

του έτους   χορηγήθηκε σπουδαστικό επίδομα σε τέσσερις (4) σπουδαστές/τριες 

(Α.Ε.Ι.: 3 και ΙΕΚ:1), που φοιτούσαν σε ανώτατες και μέσες σχολές της Φλώρινας και 

άλλων πόλεων, ενώ στο τέλος του έτους επιδοτούνταν ένας (1) σπουδαστής  και μία 

(1) σπουδάστρια. 

β. Με εισαγγελική εντολή ασκούμε την επιμέλεια εννέα  (9) κοριτσιών και πέντε (5) 

αγοριών. Τα παιδιά αυτά που προέρχονται από οικογένειες με έντονα 

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, διαβιούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στο 

Κέντρο. Κατά τις περιόδους των σχολικών αργιών, όταν είναι προς όφελος τους , 

φιλοξενούνται από το οικογενειακό - συγγενικό τους περιβάλλον, ενώ διατηρείται η 

επικοινωνία με τους οικείους τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

Β΄ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 πραγματοποιήθηκαν μία (1) εισαγωγή παιδιού 

(κορίτσι) και  εφτά (7) διαγραφές (κορίτσια: 2, αγόρια: 5). 

 

Γ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

α. Για την παρακολούθηση και την βελτίωση της σχολικής επίδοσης και συμπεριφοράς 

των παιδιών, αρμόδια στελέχη του Κέντρου, είχαν στενή συνεργασία με τους 

δασκάλους και τους καθηγητές των σχολείων τους και των φροντιστηρίων τους. 

β. Τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου παρακολουθούν φροντιστηριακά 

μαθήματα σε ιδιωτικά φροντιστήρια της πόλης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα 

παιδιά της Γ΄ Λυκείου . 
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γ. Εκπαιδευτικοί και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Φλώρινας ανέλαβαν την 

υποστήριξη των μικρότερων παιδιών στην καθημερινή τους μελέτη και την εκμάθηση 

ξένων γλωσσών. 

δ. Όλα τα παιδιά συμμετείχαν στις εκδηλώσεις των σχολείων τους και του Κέντρου 

(γιορτές, παρελάσεις, ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές, θέατρο, κινηματογράφο 

κλπ).  

ε. Παιδιά του Κέντρου δανείστηκαν βιβλία από τη δανειστική βιβλιοθήκη του Δήμου 

Φλώρινας.  

 

Δ΄ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

α. Ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη των παιδιών του Κέντρου. 

β. Ορθοδοντική θεραπεία σε δύο κορίτσια του κέντρου. 

γ. Ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη σε παιδιά του Κέντρου σε συνεργασία με 

το Παιδοψυχιατρικό τμήμα του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και το 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδας. 

δ. Παροχή υπηρεσιών από λογοθεραπεύτρια σε δύο (2) παιδιά του Κέντρου. 

ε. Διάφορα προβλήματα υγείας των παιδιών αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά από 

το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν. Νοσοκομείου Φλώρινας και από 

ιδιώτες γιατρούς του νομού. 

στ. Υπήρξε  συνεργασία με το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και 

Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φλώρινας, τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας. 

ζ. Χημική και μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου νερού του Κέντρου. 

η. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. 

θ. Προμήθεια απολυμαντικού υγρού για τις τουαλέτες του Κέντρου. 

ι. Μυοκτονία και απεντόμωση χώρων.  

 

Ε΄ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

α. Σε συνεργασία με την εταιρεία Forthnet ΑΕ στο Κέντρο παρέχεται υπηρεσία Nova 

3play (Full pack) με οικιακή χρέωση για τα αγόρια και δωρεάν συνδρομή Nova Cinema 

pack για τα κορίτσια.  
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β. Παιδιά του Κέντρου συμμετείχαν στα κατασκηνωτικά προγράμματα της Ιεράς 

Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κατά το χρονικό διάστημα από 

19/6/2017 έως 30/6/2017 , της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας 

από 9/7/2017 έως 21/7/2017, της παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης του Δήμου 

Πολυγύρου Χαλκιδικής από 2/8/2017 έως 11/8/2017 και της παιδικής κατασκήνωσης 

Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγιάς Λάρισας από 26/8/2017 μέχρι 04/09/2017. Κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες τα παιδιά που παρέμειναν στο Κέντρο, είχαν την δυνατότητα 

να ψυχαγωγούνται με αθλητικές δραστηριότητες (κολύμπι σε πισίνα ιδιωτικής 

επιχείρησης, ιππασία, εξορμήσεις στην φύση, κ.τ.λ.) με συνοδεία προσωπικού του 

Κέντρου. 

γ. Εθελόντριες ανέλαβαν την απασχόληση των μικρότερων παιδιών με χειροτεχνίες, 

ομαδικά παιχνίδια, συνοδεία σε παιδικές χαρές και πάρκα.    

δ. Προμήθεια ηλεκτρονικών παιχνιδιών για τα παιδιά του Κέντρου. 

ε. Προμήθεια παιχνιδιών για τα παιδιά του Κέντρου. 

στ. Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπάλες ποδοσφαίρου-μπάσκετ, ρακέτες κ.λ.π) για 

τα παιδιά του Κέντρου. 

ζ. Παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, 

κινηματογραφικών ταινιών κ.λπ. από τα παιδιά του Κέντρου.  

 

ΣΤ΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

α. Στο Κέντρο συγκροτήθηκε η ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης (κοσμήματα, 

γλαστράκια, πλέξιμο, γύψο, πηλό, ημερολόγια, fimo, Χριστουγεννιάτικα-Πασχαλινά 

είδη κλπ), ομάδα φωτογραφίας και ομάδα εκμάθησης ιταλικών με υπεύθυνους 

κοινωνικούς λειτουργούς του κέντρου και η ομάδα παραμυθιού με υπευθύνους 

εθελοντές με ανάλογη ειδικότητα, εποπτευόμενους από την κοινωνική υπηρεσία. 

β. Τα παιδιά του Δημοτικού και  Γυμνασίου  εντάχθηκαν σε τμήματα παραδοσιακού  

χορού του Φ.Σ.Φ «Αριστοτέλης» Φλώρινας, στο τμήμα Ρυθμικής της  Ευξείνου 

Λέσχης  Φλώρινας, σε τμήμα ζωγραφικής της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, σε 

αθλητικά τμήματα τοπικών συλλόγων. 
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Ζ΄ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

α. Στις 19 Μαρτίου 2017, ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου της Φλώρινας διοργάνωσε 

κοινωνική εκδήλωση με τίτλο « Hairtrends spring- summer 2017», τα έσοδα της οποίας 

διατέθηκαν για την κάλυψη αναγκών των φιλοξενούμενων παιδιών, ενώ παράλληλα τα 

παιδιά της μονάδας μας είχαν τη δυνατότητα να εκθέσουν πασχαλινές δημιουργίες 

τους. 

β. Η  Ομάδα   Πρεσβευτών   της  Ακαδημίας  Ασφαλούς   Διαδικτύου   Νομού   

Φλώρινας   (σε αυτήν   συμμετέχουν   η   υπεύθυνη   του   Συμβουλευτικού   Σταθμού   

Νέων   Φλώρινας,   ο Σχολικός Σύμβουλος , ο  Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

και  το ΚΕΠΛΗΝΕΤ) υλοποίησε Ενημερωτική εκδήλωση στη μονάδα μας στις 28 

Μαρτίου 2017 με θέμα « Ασφαλές Διαδίκτυο». 

γ. Στις  21 Μάϊου  2017  ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας « Βόρειο Πεδίο» 

παρουσίασε θεατρική παράσταση στην Φλώρινα  με τίτλο « Η Κόμισσα της 

Φάμπρικας», τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν για κάλυψη αναγκών των παιδιών του 

κέντρου. 

δ. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2017 το Κέντρο μας κλήθηκε και συμμετείχε στην Επιστημονική 

Ημερίδα  του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα « ΤΟ 

ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ»,  όπου εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο  με την εισήγησή « Youth Work 

/ εργασία για τη νεολαία. Κριτική και εφαρμογές του Youth Work στους φορείς 

Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα».  

ε. Στις 4-5 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση  του Τμήματος 

Πρόνοιας της μονάδας μας από κοινωνικούς λειτουργούς του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Αττικής στο πρόγραμμα της Αναδοχής. 

στ. Στις 13-12-2017,  η υπηρεσία μας διοργάνωσε το 5ο Χριστουγεννιάτικο Βazaar 

στον πολυχώρο « Οδός Ονείρων » με  την συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου 

Αμυνταίου  και  την συμβολή εθελοντών και χορηγών της τοπικής κοινωνίας. 

ζ. Στις 19/12/2017 επισκέπτρια υγείας της Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ Φλώρινας 

πραγματοποίησε επιμορφωτικό πρόγραμμα στα φιλοξενούμενα παιδιά και υπαλλήλους 

του κέντρου για ζητήματα υγιεινής Α΄ κύκλου (σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 

και AIDS). 
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η. Στις 21-12-2017 πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή και η παραδοσιακή 

Φωτιά για τα παιδιά του Κέντρου με την παρουσία και τις χορηγίες τοπικών αρχών, 

φορέων και συμπολιτών μας. 

 

Η΄ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

α. Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων (ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικών 

και εξωτερικών χώρων, συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων κ.λ.π) για την 

ευχάριστη, φιλόξενη και υγιεινή διαμονή των παιδιών του Κέντρου μέσα στα πλαίσια 

μιας οργανωμένης παιδικής κοινωνίας. 

β. Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων του 

Κέντρου. 

γ. Αντικατάσταση ειδών υγιεινής.  

δ. Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης. 

ε. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικού δικτύου. 

στ. Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης. 

ζ. Αναγόμωση πυροσβεστήρων. 

η. Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών και εσωτερικών  όψεων κτηρίων 

θ. Προμήθεια συστήματος τοπικής εφαρμογής (πυρόσβεση) τύπου WET CHEMICAL 

 

Θ΄ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

α. Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστίασης. 

β. Αγορά πλυντηρίου πιάτων.  

γ. Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού (ψυγεία, κουζίνα, πλυντήριο ρούχων-ειδών 

εστίασης, στεγνωτήριο, φριτέζα). 

δ. Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (φωτοτυπικό μηχάνημα, fax, καυστήρας). 

ε. Συντήρηση επίπλων. 

στ. Aγορά H/Y. 

ζ. Αγορά επαγγελματικής ηλεκτρικής κουζίνας. 
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Ι΄ ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

α. Φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στο 

Κέντρο, μέσω του προγράμματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης 

Φοιτητών Α.Ε.Ι « ΑΤΛΑΣ ». 

β. Φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος υλοποίησαν την πρακτική τους άσκηση, 

στα πλαίσια του προγράμματος « Διευρυμένης Άσκησης» που υλοποιεί το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

γ. Το Κέντρο υλοποιεί πρόγραμμα εθελοντισμού, όπου εθελοντές αναλαμβάνουν την 

ομαδική ή ατομική απασχόληση των παιδιών, υπό την εποπτεία του επιστημονικού 

προσωπικού. 

δ. Έχει συγκροτηθεί και υλοποιείται Ομάδα εργασίας αποτελούμενη από το 

επιστημονικό προσωπικό του κέντρου , που γνωμοδοτεί για θέματα της αρμοδιότητας 

του. 

ε. Η Κοινωνική υπηρεσία του Κέντρου έχει ορισθεί από το Υπουργείο Εργασίας, ως 

αρμόδιο τμήμα για την  έγκριση προκηρύξεων εκποίησης κληροδοτημάτων για την 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

στ. Κατά την Χριστουγεννιάτικη περίοδο δεχθήκαμε επίσκεψη από : 

-Τον Διευθυντή και το προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας που 

προσέφεραν παιχνίδια στα φιλοξενούμενα παιδιά. 

-Τους μαθητές, τους γονείς  και την εκπαιδευτικό του 3ου  Δημοτικού σχολείου 

Αμυνταίου που  προσέφεραν στα φιλοξενούμενα  παιδιά  γλυκίσματα, γραφική ύλη και 

προσωπικά δώρα. 

-Τον Σύλλογο Φοιτητών του ΤΕΙ Φλώρινας που προσέφεραν  επιτραπέζια παιχνίδια. 

-Εκπροσώπους  του  Δήμου Φλώρινας και της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που  

προσέφεραν  γλυκίσματα και δώρα στα παιδιά μας. 

-Επίσης δεχθήκαμε επιχορηγήσεις και δωρεές από συλλόγους, τοπικές επιχειρήσεις και 

ιδιώτες, καθώς και το κρατικό λαχείο.  

ζ. Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων για τα παιδιά του Κέντρου. 
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Κ΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

α. Είκοσι δυο (22) υπάλληλοι υπηρετούν στο Κέντρο μετά την αποχώρηση ενός (1) 

υπαλλήλου,  των κλάδων ΔΕ Επιμελητών λόγω συνταξιοδότησης, την πρόσληψη τριών 

(3) υπαλλήλων, ενός (1) ΔΕ Ράπτριας, ενός (1) ΥΕ Κηπουρού- κλητήρα, ενός (1) ΥΕ 

Καθαριστή και την τοποθέτηση με απόσπαση ενός (1) ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών. 

β. Στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ προσλήφθηκαν 

τέσσερις (4) απασχολούμενοι της κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Επιμελητών, ΠΕ 

Πληροφορικής από 27-04-2017 μέχρι 27-12-2017. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018  

 

Α΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

 Κατά τη διάρκεια του 2018 στο Κέντρο φιλοξενήθηκαν είκοσι οχτώ (28) παιδιά 

(κορίτσια: 13, αγόρια: 15) στις 56 ανεπτυγμένες κλίνες, που φοιτούν σε σχολεία της 

πόλης μας. Στο τέλος του έτους η δύναμη των φιλοξενούμενων παιδιών ανήλθε σε δέκα   

(10) κορίτσια (Δημοτικό: 4,  Γυμνάσιο :1, Λύκειο: 3, ΑΕΙ :1, ΙΕΚ: 1) και εφτά  (7) 

αγόρια (Δημοτικό: 3, Γυμνάσιο:1, Λύκειο: 2,ΑΕΙ: 1). 

Κατά τη διάρκεια του έτους χορηγήθηκε σπουδαστικό επίδομα σε τρεις  (3) 

σπουδαστές/τριες (Α.Ε.Ι.: 2 και ΙΕΚ:1), που φοιτούσαν σε ανώτατες και μέσες σχολές 

της Φλώρινας και άλλων πόλεων, ενώ στο τέλος του έτους επιδοτούνταν ένας (1) 

σπουδαστής και δύο (2) σπουδάστριες. 

- Με εισαγγελική εντολή ασκούμε την επιμέλεια έντεκα  (11) κοριτσιών και εννιά (9) 

αγοριών. Τα παιδιά αυτά που προέρχονται από οικογένειες με έντονα 

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, διαβιούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στο 

Κέντρο. Κατά τις περιόδους των σχολικών αργιών, όταν είναι προς όφελός τους, 

φιλοξενούνται από το οικογενειακό - συγγενικό τους περιβάλλον, ενώ διατηρείται η 

επικοινωνία με τους οικείους τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

 

Β΄ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 πραγματοποιήθηκαν έξι (6) εισαγωγές  παιδιών 

(κορίτσια: 1, αγόρια: 5) και  έντεκα  (11) διαγραφές (κορίτσια: 3, αγόρια: 8). 

 

Γ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

- Για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης και συμπεριφοράς 

των παιδιών, αρμόδια στελέχη του Κέντρου, είχαν στενή συνεργασία με τους 

δασκάλους και τους καθηγητές των σχολείων τους και των φροντιστηρίων τους. 

- Τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου παρακολουθούν φροντιστηριακά 

μαθήματα σε ιδιωτικά φροντιστήρια της πόλης. 
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- Εκπαιδευτικοί και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Φλώρινας, ανέλαβαν την 

υποστήριξη των μικρότερων παιδιών στην καθημερινή τους μελέτη και την εκμάθηση 

ξένων γλωσσών. 

- Όλα τα παιδιά συμμετείχαν στις εκδηλώσεις των σχολείων τους και του Κέντρου 

(γιορτές, παρελάσεις, ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές, θέατρο, κινηματογράφο 

κλπ).  

- Παιδιά του Κέντρου δανείστηκαν βιβλία από τη δανειστική βιβλιοθήκη του Δήμου 

Φλώρινας.  

 

Δ΄ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

-  Ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη των παιδιών του Κέντρου. 

- Ορθοδοντική θεραπεία σε τρία κορίτσια του κέντρου. 

- Ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη σε παιδιά του Κέντρου σε συνεργασία με το 

παιδοψυχιατρικό τμήμα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και το 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδας. 

 - Διάφορα προβλήματα υγείας των παιδιών αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά από το 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού  Νοσοκομείου και του ΠΕΔΥ 

Φλώρινας και από ιδιώτες γιατρούς του νομού. 

- Υπήρξε  συνεργασία με το ΚΕΣΥ Φλώρινας, τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας. 

- Χημική και μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου νερού του Κέντρου. 

- Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. 

- Προμήθεια απολυμαντικού υγρού για τις τουαλέτες του Κέντρου. 

- Μυοκτονία και απεντόμωση χώρων.  

 

Ε΄ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

- Σε συνεργασία με την εταιρεία Forthnet ΑΕ στο Κέντρο παρέχεται υπηρεσία Nova 

3play (Fullpack) με οικιακή χρέωση για τα αγόρια και δωρεάν συνδρομή Nova 

Cinemapack για τα κορίτσια.  

- Παιδιά του Κέντρου συμμετείχαν στα κατασκηνωτικά προγράμματα της Ιεράς 

Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κατά το χρονικό διάστημα από 

18/6/2018 έως 22/6/2018 και από 25/6/2018 έως 2/7/2018, της Ιεράς Μητρόπολης 
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Καστοριάς από 30/1/2018 έως 10/7/2018, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Θεσπρωτίας από 8/7/2018 έως 20/7/2018, της παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης του 

Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής από 1/8/2018 έως 20/8/2018. 

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τα παιδιά που παρέμειναν στο Κέντρο, είχαν τη 

δυνατότητα να ψυχαγωγούνται με αθλητικές δραστηριότητες (κολύμπι σε πισίνα 

ιδιωτικής επιχείρησης, ιππασία, εξορμήσεις στη φύση, κ.τ.λ.) με συνοδεία προσωπικού 

του κέντρου. 

- Προμήθεια ηλεκτρονικών παιχνιδιών για τα παιδιά του Κέντρου. 

- Προμήθεια παιχνιδιών για τα παιδιά του Κέντρου. 

- Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπάλες ποδοσφαίρου-μπάσκετ, ρακέτες κ.λ.π) για τα 

παιδιά του Κέντρου. 

-Παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, 

κινηματογραφικών ταινιών κ.λπ. από τα παιδιά του Κέντρου.  

 

 

ΣΤ΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

- Στο Κέντρο συγκροτήθηκε η ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης (γύψο, πηλό, 

ημερολόγια, fimo, Χριστουγεννιάτικα-Πασχαλινά είδη κλπ) από  τους κοινωνικούς 

επιμελητές  και ομάδες συμβουλευτικής και αυτογνωσίας από τους κοινωνικούς 

λειτουργούς του Κέντρου. 

- Τα παιδιά του Δημοτικού και  Γυμνασίου  εντάχθηκαν σε τμήματα παραδοσιακού  

χορού και ζωγραφικής του Φ.Σ.Φ «Αριστοτέλης» Φλώρινας, στο τμήμα Ρυθμικής της  

Ευξείνου Λέσχης  Φλώρινας, σε τμήμα ζωγραφικής και χοροθεάτρου της Λέσχης 

Πολιτισμού Φλώρινας, σε τμήματα μουσικής του Ωδείου Φλώρινας. 

 

Ζ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

- Το Κέντρο υλοποιεί πρόγραμμα Αναδοχής για τα φιλοξενούμενα παιδιά του. Ένα 

αγόρι έχει τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια. 

- Το Κέντρο υλοποιεί πρόγραμμα εθελοντισμού, όπου εθελοντές αναλαμβάνουν την 

ομαδική ή ατομική απασχόληση των παιδιών, υπό την εποπτεία του επιστημονικού 

προσωπικού. 

 



 12 

 

Η΄ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

-Στις 30 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή με τα 

φιλοξενούμενα παιδιά του κέντρου στην Καστοριά, όπου τα παιδιά επισκέφθηκαν τον 

Λιμναίο Οικισμό, το Ενυδρείο και την Σπηλιά του Δράκου. 

-Στις   9 Μαΐου 2018  γιατρός και  επισκέπτρια υγείας του ΠΕΔΥ Φλώρινας 

πραγματοποίησαν ενημέρωση για θέματα υγείας και Πρόληψης στα φιλοξενούμενα 

παιδιά της μονάδας μας. 

-Στις 26 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε ημερήσια ψυχαγωγική εκδρομή στο 

Λευκοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 

δραστηριότητες όπως ιππασία – τοξοβολία – σκοποβολή- βόλτα με την άμαξα, να 

παρατηρήσουν τα ζώα του ζωολογικού κήπου και να παίξουν στην φύση. 

- Το Κέντρο συμμετείχε στην Επιστημονική Ημερίδα «Το ίδρυμα, τελευταίος 

σταθμός» που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας στην Λεπτοκαρυά Πιερίας την 1η Σεπτεμβρίου 2018 με εισήγηση του 

Προέδρου και του ΚΛ του Κέντρου με τίτλο: «Θεωρητικές προσεγγίσεις της 

βιογραφικής ρήξης και του στίγματος παιδιών που διαβιούν σε ιδρυματικά πλαίσια» 

και εισήγηση της Αναπλ. Προιστ. του Τμ. Πρόνοιας και του Διευθυντή του Κέντρου 

με τίτλο: « «Συμβουλευτική Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων». 

- Το Κέντρο συμμετείχε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας 

«Επ’ αρωγή», που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 

στις 10 Οκτωβρίου 2018 με συμμετοχή και εισήγηση του Προέδρου και της 

Αντιπροέδρου του Κέντρου με τίτλο: « Προοπτικές απασχόλησης των φιλοξενουμένων  

παιδιών μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων που προωθούν την κοινωνική αλληλέγγυα 

οικονομία» και συμμετοχή και εισήγηση της Αναπλ. Προιστ. του Τμήματος Πρόνοιας 

με τίτλο: « Περιγραφή του εκπαιδευτικού́ προγράμματος « Αποτελεσματικές τεχνικες 

επικοινωνιας και διαχείριση κρίσεων στο εσωτερικό του οργανισμού». 

- Το Κέντρο συμμετείχε στην Ημερίδα για την αναδοχή-υιοθεσία με τίτλο «Άφησε με 

να έρθω μαζί σου…» που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Ηπείρου στις 16 Νοεμβρίου 2018 και εκπροσωπήθηκε από την Α΄Αντιπρόεδρο, τον 

Αναπλ. Προιστ. του Τμ. Διαχείρισης και Κ.Λ. του Κέντρου.  
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-Στις  8 Δεκεμβρίου 2018 η μονάδα μας διοργάνωσε το 6ο Χριστουγεννιάτικο Bazaar 

με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού  Συλλόγου  Πτολεμαΐδας «Βόρειο Πεδίο» που 

παρουσίασε την  θεατρική παράσταση « Ο ελαφοβασιλιάς» στην Φλώρινα. 

-Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 τα παιδιά της μονάδας μας κλήθηκαν και συμμετείχαν σε 

εκδήλωση που διοργάνωσε το 3ο Δημοτικό σχολείο Αμυνταίου προς τιμήν τους, στα 

πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού. 

-Στις 19-12-2018 πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή και για δεύτερη 

συνεχόμενη χρονιά η παραδοσιακή Φωτιά  για τα παιδιά του Κέντρου με την παρουσία  

τοπικών αρχών, φορέων και συμπολιτών μας. 

-Τα παιδιά εφηβικής ηλικίας συμμετείχαν σε ομάδα ενημέρωσης – πρόληψης  εφήβων 

για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών που υλοποιεί ο ΟΚΑΝΑ Φλώρινας. 

 

 

Θ΄ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 

- Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων (ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων, συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων κ.λ.π) για την ευχάριστη, 

φιλόξενη και υγιεινή διαμονή των παιδιών του Κέντρου μέσα στα πλαίσια μιας 

οργανωμένης παιδικής κοινωνίας. 

- Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου. 

- Αντικατάσταση ειδών υγιεινής.  

- Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης. 

- Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικού δικτύου. 

- Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης. 

- Αναγόμωση πυροσβεστήρων. 

- Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών και εσωτερικών  όψεων κτηρίων. 

- Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5. 

 

Ι΄ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

- Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστίασης. 

- Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού (ψυγεία, κουζίνα, πλυντήριο ρούχων-ειδών 

εστίασης, στεγνωτήριο, φριτέζα). 

- Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (φωτοτυπικό μηχάνημα, fax, καυστήρας). 
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- Συντήρηση επίπλων. 

- Aγορά H/Y. 

 

IA΄ ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

- Φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης 

υλοποίησαν την πρακτική τους άσκηση, στα πλαίσια του προγράμματος «Διευρυμένης 

Πρακτικής Άσκησης» που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

- Έχει συγκροτηθεί και υλοποιείται Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από το 

επιστημονικό προσωπικό του κέντρου, που γνωμοδοτεί για θέματα της αρμοδιότητάς 

του. 

- Η Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου έχει ορισθεί από το Υπουργείο Εργασίας,  

αρμόδιο τμήμα για την  έγκριση προκηρύξεων εκποίησης κληροδοτημάτων για την 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

 

 Κατά τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο δεχθήκαμε επίσκεψη από : 

 

-Τον Σύλλογο Φοιτητών του ΤΕΙ Φλώρινας που προσέφεραν  επιτραπέζια παιχνίδια. 

-Εκπροσώπους  του  Δήμου Φλώρινας και της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που  

προσέφεραν  γλυκίσματα και δώρα στα παιδιά μας. 

-Επίσης δεχθήκαμε επιχορηγήσεις και δωρεές από συλλόγους, τοπικές επιχειρήσεις και 

ιδιώτες, καθώς και το κρατικό λαχείο.  

-Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων για τα παιδιά του Κέντρου. 

 

 

IB΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

- Είκοσι τέσσερις (24) μόνιμοι υπάλληλοι υπηρετούν στο Κέντρο μετά την πρόσληψη 

ενός (1) ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών και ενός (1) ΠΕ Παιδαγωγικής Δημοτικής. 

- Επαναπροσλήφθηκαν τέσσερις (4) υπάλληλοι επικουρικού προσωπικού με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών Πρόνοιας. 

- Στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ προσλήφθηκαν 

τέσσερις  (4) απασχολούμενοι της κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών και 

ένας (1) ΔΕ Οδηγών Β΄ κατηγορίας - Κλητήρων 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 

 

Α΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

 Κατά τo πρώτο οκτάμηνο του 2019 στο Κέντρο φιλοξενήθηκαν είκοσι τρία (23) παιδιά 

(κορίτσια: 13, αγόρια: 10) στις 56 ανεπτυγμένες κλίνες, που φοιτούν σε σχολεία της 

πόλης μας, (Δημοτικό: 11,  Γυμνάσιο :4,Λύκειο: 5, ΑΕΙ :2, ΙΕΚ: 1) .  

Κατά την διάρκεια του έτους χορηγήθηκε σπουδαστικό επίδομα σε τρεις (3) 

σπουδαστές/τριες (Α.Ε.Ι.: 2 και ΙΕΚ:1), που φοιτούσαν σε ανώτατες και μέσες σχολές 

της Φλώρινας και άλλων πόλεων. 

 

- Με εισαγγελική εντολή ασκούμε την επιμέλεια έντεκα  (11) κοριτσιών και εννιά (9) 

αγοριών. Τα παιδιά αυτά προέρχονται από οικογένειες με έντονα κοινωνικοοικονομικά 

προβλήματα, διαβιούν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους στο Κέντρο. Κατά τις 

περιόδους των σχολικών αργιών, όταν είναι προς όφελος τους , φιλοξενούνται από το 

οικογενειακό - συγγενικό τους περιβάλλον, ενώ διατηρείται η επικοινωνία με τους 

οικείους τους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. 

 

 

Β΄ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

Κατά την διάρκεια του έτους 2019 πραγματοποιήθηκαν έξι (6) εισαγωγές  παιδιών 

(κορίτσια: 3, αγόρια: 3) και καμία διαγραφή. 

 

 

Γ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

- Για την παρακολούθηση και την βελτίωση της σχολικής επίδοσης και συμπεριφοράς 

των παιδιών, αρμόδια στελέχη του Κέντρου, είχαν στενή συνεργασία με τους 

δασκάλους και τους καθηγητές των σχολείων τους και των φροντιστηρίων τους. 

- Τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου παρακολουθούν φροντιστηριακά 

μαθήματα σε ιδιωτικά φροντιστήρια της πόλης. 

- Εκπαιδευτικοί και φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, συνέβαλαν εθελοντικά στο ημερήσιο πρόγραμμα 
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της Παιδαγωγού του Κέντρου για την υποστήριξη των μικρότερων παιδιών στην 

καθημερινή τους μελέτη και την εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

- Όλα τα παιδιά συμμετείχαν στις εκδηλώσεις των σχολείων τους και του Κέντρου 

(γιορτές, παρελάσεις, ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές, θέατρο, κινηματογράφο 

κλπ).  

- Φιλοξενούμενα παιδιά του Κέντρου δανείστηκαν βιβλία από τη δανειστική 

βιβλιοθήκη του Δήμου Φλώρινας.  

- Γίνεται δράση εκμάθησης κολύμβησης των φιλοξενούμενων παιδιών του Κέντρου 

μετά από δωρεάν παραχώρηση των χώρων της πισίνας δύο (2) ιδιωτικών επιχειρήσεων 

της πόλης με ευθύνη και συντονισμό της γυμνάστριας του Κέντρου.  

 

 

Δ΄ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

-  Ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη των παιδιών του Κέντρου. 

- Ορθοδοντική θεραπεία σε τρία (3) κορίτσια του Κέντρου. 

- Ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη σε παιδιά του Κέντρου σε συνεργασία με το 

Παιδοψυχιατρικό τμήμα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. 

 - Διάφορα προβλήματα υγείας των παιδιών αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά από το 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού  Νοσοκομείου και του ΠΕΔΥ 

Φλώρινας και από ιδιώτες γιατρούς του νομού. 

- Υπήρξε  συνεργασία με το ΚΕΣΥ Φλώρινας, την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας. 

- Χημική και μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου νερού του Κέντρου. 

- Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. 

- Προμήθεια απολυμαντικού υγρού για τις τουαλέτες του Κέντρου. 

- Μυοκτονία και απεντόμωση χώρων.  

 

 

Ε΄ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

- Σε συνεργασία με την εταιρεία Forthnet ΑΕ στο Κέντρο παρέχεται υπηρεσία Nova 

3play (Full pack) με οικιακή χρέωση για τα αγόρια και δωρεάν συνδρομή Nova Cinema 

pack για τα κορίτσια.  
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- Παιδιά του Κέντρου συμμετείχαν στα κατασκηνωτικά προγράμματα της Ιεράς 

Μητρόπολης Καστοριάς από 01/7/2019 έως 05/07/2019,  της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας από 10/07/2019 έως 22/07/2019, της 

παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής από 1/8/2019 έως 

20/8/2019 

 -Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τα παιδιά που παρέμειναν στο Κέντρο, είχαν την 

δυνατότητα να ψυχαγωγούνται με αθλητικές δραστηριότητες (κολύμπι σε πισίνα 

ιδιωτικής επιχείρησης, ιππασία, εξορμήσεις στην φύση, κ.τ.λ.) με συνοδεία 

προσωπικού του Κέντρου. 

- Προμήθεια ηλεκτρονικών παιχνιδιών για τα παιδιά του Κέντρου. 

- Προμήθεια παιχνιδιών για τα παιδιά του Κέντρου. 

- Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπάλες ποδοσφαίρου-μπάσκετ, ρακέτες κ.λ.π) για τα 

παιδιά του Κέντρου. 

-Παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, 

κινηματογραφικών ταινιών κ.λπ. από τα παιδιά του Κέντρου.  

 

 

ΣΤ΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

- Στο Κέντρο συγκροτήθηκε η ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης (γύψο, πηλό, 

ημερολόγια, fimo, Χριστουγεννιάτικα-Πασχαλινά είδη κλπ)από  τους κοινωνικούς 

επιμελητές  και ομάδες συμβουλευτικής και αυτογνωσίας από τους κοινωνικούς 

λειτουργούς του Κέντρου. 

- Τα παιδιά του Δημοτικού και  Γυμνασίου  εντάχθηκαν σε τμήματα παραδοσιακού  

χορού, ζωγραφικής και βόλεϊ  του Φ.Σ.Φ «Αριστοτέλης» Φλώρινας, σε τμήματα 

μουσικής του Ωδείου Φλώρινας, σε ομάδα ποδοσφαίρου αθλητικού Συλλόγου 

Φλώρινας. 

 

Ζ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

- Το Κέντρο υλοποιεί πρόγραμμα Αναδοχής για τα φιλοξενούμενα παιδιά του κέντρου. 

- Ένα αγόρι έχει τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια. 
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- Το Κέντρο υλοποιεί πρόγραμμα εθελοντισμού, όπου εθελοντές αναλαμβάνουν την 

ομαδική ή ατομική απασχόληση των παιδιών, υπό την εποπτεία του επιστημονικού 

προσωπικού. 

 

                                                       Η΄ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

-Στις 10 Απριλίου 2019 δεχθήκαμε επίσκεψη από το 6ο Δημοτικό σχολείο 

Πτολεμαΐδας, όπου στα πλαίσια προγράμματος για τον εθελοντισμό τα παιδιά 

προσέφεραν δώρα στα φιλοξενούμενα παιδιά της μονάδας μας και  ενημερώθηκαν – 

ευαισθητοποιήθηκαν για την λειτουργία του Κέντρου μας. 

- Έγιναν δύο (2) ραδιοφωνικές παρεμβάσεις του Προέδρου του Δ.Σ. σχετικά με την 

αναδοχή και υιοθεσία για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.  

- Στις 15 Μαΐου 2019, ο Πρόεδρος του Κέντρου εκπροσώπησε στο 9ο Αντάμωμα 

Χορευτικών Συλλόγων ΑμεΑ και Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Θεσσαλονίκης που 

διοργάνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

- Την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019 ο Πρόεδρος του Κέντρου εκπροσώπησε και διεύθυνε 

στρογγυλή τράπεζα στην Επιστημονική Ημερίδα με Θέμα "Σεξουαλικότητα και 

Αναπηρία", που συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. 

Αλληλεγγύης.  

- Έγινε εκπαιδευτική καλλιτεχνική δράση στα πλαίσια μεταπτυχιακής έρευνας 

φοιτήτριας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινική 

Κοινωνιολογία και Τέχνη, με χρωματισμό εξωτερικού τοίχου του Κέντρου και 

αναγραφή κοινωνικών μηνυμάτων.  

- Έγινε εκπαιδευτική καλλιτεχνική δράση στα πλαίσια μεταπτυχιακής έρευνας φοιτητή 

και εργαζόμενου στο Κέντρο μέσω του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη, με παραχθέν υλικό ταινία 

μικρού μήκους σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο «Βόρειο Πεδίο» 

Πτολεμαΐδας.   
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Θ΄ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 

- Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων (ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων, συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων κ.λ.π) για την ευχάριστη, 

φιλόξενη και υγιεινή διαμονή των παιδιών του Κέντρου μέσα στα πλαίσια μιας 

οργανωμένης παιδικής κοινωνίας. 

- Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου. 

- Αντικατάσταση ειδών υγιεινής.  

- Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης. 

- Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικού δικτύου. 

- Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης. 

- Αναγόμωση πυροσβεστήρων. 

- Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών και εσωτερικών  όψεων κτηρίων 

- Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5. 

 

 

Ι΄ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

- Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστίασης. 

- Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού (ψυγεία, κουζίνα, πλυντήριο ρούχων-ειδών 

εστίασης, στεγνωτήριο, φριτέζα). 

- Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (φωτοτυπικό μηχάνημα, fax, καυστήρας). 

- Συντήρηση επίπλων. 

- Αγορά H/Y και εποπτικού υλικού για την ενίσχυση της αίθουσας διδασκαλίας και 

ψυχαγωγίας.  

 

 

Κ΄ ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

- Φοιτήτριες και φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και Δημοτικής 

Εκπαίδευσης υλοποίησαν την πρακτική τους άσκηση, στα πλαίσια του προγράμματος 

« Διευρυμένης Άσκησης» που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
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- Η Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου έχει οριστεί από το Υπουργείο Εργασίας,  

αρμόδιο τμήμα για την  έγκριση προκηρύξεων εκποίησης κληροδοτημάτων για την 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

- Στις 8 Απριλίου 2019 οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου 

συμμετείχαν σε σεμινάριο εκπαίδευσης και ημερίδα για τα στελέχη των Φορέων 

Εποπτείας της Αναδοχής, που διοργάνωσε η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και 

οικογένειας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με το 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

- Στις 27 Ιουνίου 2019 το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου συμμετείχε σε 

εκπαιδευτική ημερίδα – εργαστήριο για την Αναγνώριση Θυμάτων Εμπορίας 

Ανθρώπων που διοργάνωσε η Α21- 1109.gr σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας 

Φλώρινας. 

  

 

Λ΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

- Είκοσι τρεις (23) υπάλληλοι υπηρετούν στο Κέντρο. 

 - Στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ συνέχισαν την 

εργασία τους πέντε (5) απασχολούμενοι της κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Επιμελητών και 

ΔΕ Οδηγών-Κλητήρων Β’ Κατηγορίας 

- Στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος για 5.500 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, προσλήφθηκαν για δώδεκα (12) μήνες 

δέκα (10) επιστήμονες της κατηγορίας-κλάδου : ΠΕ Παιδαγωγών (2), ΠΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών (2), ΠΕ Γυμναστών (1), ΤΕ Πληροφορικής (1), ΤΕ Λογοθεραπευτών (1), 

ΠΕ Κοινωνιολόγων (1), ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (1), ΠΕ Ψυχολόγων (1).  
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016 

Έσοδα 2016: 354.652   

Έξοδα 2016: 232.219  

Ταμειακό υπόλοιπο: 310.925 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017 

Έσοδα 2017: 385.550  

Έξοδα 2017: 207.128  

Ταμειακό υπόλοιπο: 489.347 

 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018 

Έσοδα 2018: 345.770,29 

Έξοδα 2018: 231.257,03 

Ταμειακό υπόλοιπο: 603.860 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019 (κατά προσέγγιση) 

Έσοδα 2019: 264.126 

Έξοδα 2019: 129.192 

Ταμειακό υπόλοιπο: 733.795 (Ιούλιος 2019) 

 

 

Πίνακας 1 - Εκπτώσεις διαγωνισμών του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Εκπτώσεις 

Διαγωνισμών % 

2016   2017  2018 2019 

Κρέας νωπό 18 10 20 24 

Πουλερικά 18 10 25 27 

Ψάρια νωπά 8 2 2 Δίχως 

προσφορές 

Ψάρια κτψ. 10,10 3 20 22 

Αρτοποιείο 10 5 25 25 

Είδη 

ζαχαροπλαστείου 

 8 25 26 

Οπωρ/κα 6 6 6 10 

Τρόφιμα 

Παντοπωλείο 

8,5 6 30 32 

Ελαιόλαδο 3,5 6 10 15 

Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

5 5,6 5 5,2 

Είδη 

καθαριότητας 

37 31 45 33,6 
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Δράσεις εκσυγχρονισμού, διασφάλισης της ποιότητας και ενίσχυσης του 

Κέντρου και της επικοινωνίας του: 

 

1.  Κατασκευάστηκε μέσω ευγενικής χορηγίας η ιστοσελίδα του Κέντρου 

(www.kkppdm.gr ) όπου εκτός των άλλων αναρτούνται οι προκηρύξεις – ανακηρύξεις 

και ανακοινώσεις του Κέντρου. 

 

2.  Δημιουργήθηκε λογότυπο του Κέντρου (βλ. εξώφυλλο). 

 

3. Δημιουργήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο και banner για την υιοθεσία – αναδοχή. 

 

4. Ανανεώθηκαν οι λογαριασμοί των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου 

(επίσημη σελίδα FB https://www.facebook.com/kkppdm/?modal=admin_todo_tour). 

 

5.  Εγκαταστάθηκε σύστημα διαμοιρασμού Wi-Fi στους χώρους εργασίας των 

γραφείων διοίκησης του Κέντρου.  

 

6. Εγκαταστάθηκε σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ηλεκτρονικής 

πρωτοκόλλησης.  

 

7. Εγκαταστάθηκε σύστημα ηχογράφησης (συνεδριακού τύπου) των συνεδριάσεων του 

Δ.Σ. του Κέντρου.  

 

8. Εγκαταστάθηκαν και ανανεώθηκαν συστήματα διαχείρισης λογιστικών- 

οικονομικών, προσωπικού, αποθήκης. 

 

9.  Εγκαταστάθηκε πρόγραμμα νομικής βιβλιοθήκης (Docman). 

 

10. Ανανεώθηκαν και ανακατασκευάστηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λειτουργικά 

συστήματα, φωτοτυπικά μηχανήματα και εκτυπωτές του Κέντρου, ώστε να 

εξυπηρετούν το πλήρες εύρος των διοικητικών αναγκών αλλά και των νέων υπαλλήλων 

που προσλήφθηκαν.  

 

http://www.kkppdm.gr/
https://www.facebook.com/kkppdm/?modal=admin_todo_tour


 23 

11. Το Κέντρο αιτήθηκε συμμετοχή στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για διεύρυνση των δυνατοτήτων 

διασύνδεσής του στο διαδίκτυο και ταχύτερη επικοινωνία. 

 

12. Δημιουργήθηκε λογαριασμός διασύνδεσης και καταχώρησης στοιχείων στην 

ευρωπαϊκή πλατφόρμα ec.europa.eu. Λήψη PIC code (903017912) και δίνεται η 

δυνατότητα στο Κέντρο για συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+.   

 

13. Επεξεργάστηκε, επικαιροποιήθηκε και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η τελική πρόταση του 

Οργανισμού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

όπου εγκρίθηκε επιτυχώς από το εποπτεύον Υπουργείο, μεταβιβάστηκε στο Υπουργείο 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συνεχίζει τη διαδρομή του για έγκριση στα 

συναρμόδια Υπουργεία και εν τέλει σε έκδοση ΦΕΚ.  

 

14. Προσλήφθηκαν τέσσερις (4) επικουρικοί υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ 

Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας και συστάθηκαν οι θέσεις τους για προκήρυξη μέσω 

ΑΣΕΠ και μόνιμη κάλυψή τους, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε βάρδιες με 

εξειδικευμένο προσωπικό δίχως αλλότριο έργο άλλων ειδικοτήτων.  

 

15. Προσλήφθηκαν δέκα (10) νέοι επιστήμονες μέσω του Ειδικού Προγράμματος για 

5.500 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, 

σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς και συγκεκριμένα στις 

ειδικότητες: ΠΕ Ψυχολόγων (1), ΠΕ Παιδαγωγών (2), ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

(3), ΠΕ Κοινωνιολόγων (1), ΤΕ Λογοθεραπευτών (1), ΤΕ Πληροφορικής (1) 

προκειμένου να καλύψουν και να συνεπικουρήσουν στο επιστημονικό έργο του 

Κέντρου για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών.  

 

16. Προσλήφθηκαν τέσσερις (4) ΔΕ Επιμελητές Κοινωνικής Πρόνοιας και ένας (1) ΔΕ 

Κλητήρων Οδηγών μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας με σύμβαση μέσω 

ΟΑΕΔ οκτάμηνης διάρκειας και παράταση τεσσάρων μηνών, που συνεπικουρούν το 

έργο του Κέντρου.  

 

17. Το Δ.Σ. του Κέντρου αποδέχτηκε τη διεκπεραίωση πρακτικής άσκησης 

σπουδαστών του ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ και ΙΕΚ Φλώρινας στις ειδικότητες ΔΕ Μαγείρων.  
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18. Υπήρξε δικτύωση και συνεργασία με τους φορείς: α. ΚΕ.ΣΥ.Γ. Φλώρινας, β. 

ΚΕΔΔΥ Φλώρινας, γ. ΟΑΕΔ Φλώρινας, δ. ΙΕΚ Φλώρινας, ε. Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Φλώρινας, στ. Δήμος Φλώρινας, ζ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η. Περιφερειακή 

Ενότητα Φλώρινας, θ. Ερυθρός Σταυρός Παράρτημα Φλώρινας, ι. Λέσχη Πολιτισμού 

Φλώρινας, ια. Φ.Σ.Φ. ο Αριστοτέλης, ιβ. Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας, ιγ. Γραφείο 

Επιτρόπου ΓλΚ Φλώρινας, ιδ. Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας, ιε. Κέντρο 

Κοινότητας Φλώρινας, ιστ. ΣΚΛΕ Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, ιζ. Δήμος 

Αμυνταίου, ιη. Δήμος Πρεσπών 
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Προβλήματα προς αντιμετώπιση 

 

1. Προκήρυξη και κάλυψη των τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής 

Πρόνοιας που συστήθηκαν με το αρ. 34 του  Ν.4578/2018.  

2. Προκήρυξη και κάλυψη της μίας (1) θέσης ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων που 

συστήθηκαν με το αρ. 86 του  Ν.4611/2019.  

3. Κάλυψη των αναγκών με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού λόγω αποχωρήσεων, 

συνταξιοδοτήσεων και μετατάξεων (1 θέση  ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 θέση ΠΕ 

Διοικητικών – Οικονομικών, 1 θέση ΠΕ Παιδαγωγών, 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής, 1 

θέση ΔΕ Οδηγών Δ’ Κατηγορίας – Κατόχου ΠΕΙ) 

4. Αναγκαιότητα για ολοκλήρωση διαδικασιών έκδοσης του Οργανισμού του Κέντρου.  

5. Παρέμβαση για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων για τις ανάγκες εξοικονόμησης 

ενέργειας.  

6. Κρίνεται αναγκαίος ο συγχρονισμός και η διευθέτηση της διαδικασίας τοποθέτησης 

ανηλίκων στα Κέντρα μέσω εισαγγελικών παραγγελιών και δικαστικών αποφάσεων 

από τις Δικαστικές Αρχές,  προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη το πλήρες εύρος των 

αναγκών των υπό τοποθέτηση ανηλίκων, η μελλοντική διασύνδεσή τους με την 

οικογένεια ή/και αναδοχή αλλά πρωτίστως η παιδοψυχιατρική αντιμετώπιση 

ζητημάτων που σε απομακρυσμένες περιφέρειες (βλ. Δυτική Μακεδονία) δεν 

προσφέρονται. Έχει διαπιστωθεί πολλάκις στο Κέντρο μας η παντελής παράκαμψή μας 

όταν πρόκειται να τοποθετηθεί ανήλικος με εισαγγελική παραγγελία -δίχως να τηρείται 

καμία διαδικασία γνωμοδότησης από το Τμήμα Πρόνοιας και τους αρμόδιους Κ.Λ. 

προς το Δ.Σ του Κέντρου- με συνέπεια την εισαγωγή ανηλίκων με έντονες 

ψυχοσυναισθηματικές και ψυχιατρικές ανάγκες, που δεν μπορούν να θεραπευθούν σε 

επίπεδο πόλης αλλά και περιφέρειας.  
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Μελλοντικοί στόχοι 

 

1. Συνέχιση και ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης μέσω του Ν. 4538/2018 για την 

υιοθεσία και αναδοχή. 

2. Στήριξη των ανηλίκων που αποχωρούν από το Κέντρο μετά την ολοκλήρωση του 18ου 

έτους της ηλικίας τους.  

3. Δημιουργία Κέντρου Διημέρευσης για στήριξη του θεσμού της οικογένειας και των 

αδυνάτων της περιοχής ευθύνης του Κέντρου.  

4. Συναρμογή του Κέντρου με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων (GDPR) – σύναψη σύμβασης με εταιρία παροχής και κατάρτιση 

εργαζομένων.  

 

 

 

 


