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ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ  2019 

   ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019 κε ηε ρξεκαηνδόηεζε από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό 

Σακείν(ΔΠΑ) κέζσ ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο  ΞΔΚΊΝΖΔ  ε 

ιεηηνπξγία  ηνπ Κέληξν Γηεκέξεπζεο Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο (ΚΔΓΖΦ) – Κέληξν Δθπαίδεπζεο 

Απηόλνκεο Γηαβίσζεο ΑκεΑ ηνπ πιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ. 

ε θαζεκεξηλή βάζε εμππεξεηνύκε 21 σθεινύκελνπο ηνπ ΚΔΓΖΦ αιιά θαη άιια  άηνκα 

εθηόο ηνπ ΚΔΓΖΦ νη νπνίνη παξαθνινπζνύλ έλα εμαηνκηθεπκέλν πξόγξακκα θαη ιακβάλνπλ 

δηάθνξεο ππεξεζίεο  όπσο θπζηθνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία, ςπρνινγηθή ζηήξημε – 

πξνγξάκκαηα εθγύκλαζεο θαη ηαπηόρξνλα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο νκάδεο ςπραγσγηθώλ 

θαη αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.  

ΟΠΧ:  

 ΟΜΑΓΑ ΘΔΑΣΡΟΤ   

 ΟΜΑΓΑ ΑΝΑΠΑΛΑΗΧΖ ΔΠΗΠΛΧΝ ληεθνππάδ 

 ΟΜΑΓΑ ΑΝΑΓΝΧΖ ΒΗΒΛΗΟΤ 

 Rugby  

 BOCCIA 

 

ΜΑΡΣΗΟ  

 

Νεανικέρ Γπάζειρ 
1. Ο ύιινγνο «ΠΔΡΠΑΣΧ» εκπεξηέρεηαη ζηελ ιίζηα ησλ 43 επηιερζέλησλ θνξέσλ θαη 

ζπιινγηθνηήησλ νη δξάζεηο ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηήζεθαλ  ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Νεαληθέο 

Γξάζεηο» ηνπ Τθππνπξγείνπ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. Ζ νκάδα ηνπ πιιόγνπ κε ζθνπό λα 

ελεκεξώζεη ηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ην ρώξν ηεο αλαπεξίαο δεκηνύξγεζε  θνηλσληθά, 

επηρεηξεκαηηθά, επηζηεκνληθά αθόκα θαη θαιιηηερληθά εξεζίζκαηα ηα νπνία ήηαλ 

πξνζαξκνζκέλα ζηα ελδηαθέξνληα ησλ εθάζηνηε θνηηεηώλ αλάινγα κε ην Σκήκα ηνπο θαη 

έθεξε ζε επαθή ηνπο λεαξνύο ζπνπδαζηέο κε ηελ απνζηξνθή ζηε ηδέα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

απνθιεηζκνύ αλαπήξσλ αλζξώπσλ.  

Δπηζθεθζήθακε ελλέα (9) Παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα θαη παξαθνινύζεζαλ 300 θοηηεηές.  

 

2. Δνημέπυζη ηυν θοιηηηών για ηην Γομή ςμβοςλεςηικήρ και πποζβαζιμόηηηαρ ηος 

ΓΠΘ – Πεξπαηώ 02/03  ζην θεληξηθό ακθηζέαηξν ηεο παλεπηζηεκηνύπνιεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε εκεξίδα ηεο  δνκή ζπκβνπιεπηηθήο θαη πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ ΓΠΘ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ύιινγν ΠΔΡΠΑΣΧ  πνπ απεπζπλόηαλ ζηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ εμεηδίθεπζεο ζηηο ΣΠΔ θαη ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαηδεπηηθνύο. 

ηελ εκεξίδα έγηλε αλαθνξά ζηνλ έλα ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο, γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

έρνπλ γίλεη γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ ΓΠΘ, γηα ηελ πξνζθνξά ησλ 

εζεινληώλ ζε όιν απηό ην πνιύηηκν έξγν. Σαπηόρξνλα νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξώζεθαλ από 

ηνλ πύξν Νηαληαλίδε κέινο ηνπ Γ ηνπ πιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ θαη γηα ην Κέληξν Γηεκέξεπζεο 

θαη Ζκεξήζηαο θξνληίδαο Κέληξν Δθπαίδεπζεο Απηόλνκεο Γηαβίσζεο ΑκεΑ πιιόγνπ 

Πεξπαηώ” 

3. Δπίζθευε από ηο Παλειιήληο φκαηείο σκβούιφλ Νέφλ 

Σν Παλειιήλην σκαηείνπ πκβνύισλ Νέσλ έρεη σο ζθνπό ηε  δεκηνπξγία πιαηζίνπ 

αλαγλώξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, ε αλαγλώξηζε ηεο θνηλσληθήο ζπκβνιήο 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ζπκβνύινπ λέσλ θαη ηεο εξγαζίαο κε λένπο (youth work), ηε ζπκβνιή 

ζηε ράξαμε εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε λενιαία, ηε πξνώζεζε θαη αλαγλώξηζε ηεο κε ηππηθήο 

θαη ηεο άηππεο κάζεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ηελ πξναγσγή ηεο εξγαζίαο κε λένπο ζηελ 

θνηλσλία, ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο κε λένπο θ.α.  

Σα ζηειέρε ηνπ ζσκαηείνπ επηζθέθηεθαλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πιιόγνπ θαη ηαπηόρξνλα 

ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ. 
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4. Δπίζκετη από ηο ζύλλογο ΑμεΑ ηηρ Μππούζαρ ηηρ Σοςπκίαρ 
 
ηηο 27/03 επηζθέθηεθαλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πιιόγνπ ηα δηνηθεηηθά κέιε ηνπ ζπιιόγνπ 

ΑκεΑ ηεο Μπξνύζαο ηεο Σνπξθίαο κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο .Σνπο 

θηινμελνύκελνπο ηνπο  ππνδέρζεθε από ηα κέιε ηνπ  Γ ηνπ πιιόγνπ ν θ. Διεπζέξνγινπ 

Θεόθηινο, ν θ. Υνπζεηλ Νηράη καδί κε ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγό ηνπ πιιόγνπ. Έγηλε κηα 

ηζηνξηθή αλαδξνκή όζνλ αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ ηαπηόρξνλα 

ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ είρε ιάβεη ν ζύιινγνο από ηελ αξρή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έσο θαη ζήκεξα. Σέινο ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε πνπ έρεη ιάβεη 

ν ύιινγνο από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν (ΔΠΑ) κέζσ ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

 

5. Δκπαίδεςζη εθελονηών από ηη δομή ζςμβοςλεςηικήρ και πποζβαζιμόηηηαρ ηος 

ΓΠΘ 

Μεηά από ηελ ζπλεξγαζία πνπ μεθηλήζακε κε ηε δνκή πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζβαζηκόηεηαο 

ηνπ ΓΠΘ ζηηο 29/03 πξαγκαηνπνηήζακε  ηελ εθπαίδεπζε εζεινληώλ πνπ πξνζθέξνπλ 

εζεινληηθή εξγαζία ζηε δνκή θαη ηαπηόρξνλα βνεζάλε σο ζπλνδνί ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθά θαη ςπρνθηλεηηθά πξνβιήκαηα. Ο ζηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε 

ελεκέξσζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηε ρξήζε ακαμηδίνπ, ζηνλ ηξόπν κεηαθνξάο ησλ 

ΑκεΑ από θαη πξνο ην ακαμίδην. 

 

ΑΠΡΗΛΗΟ 

 

1. Φύηεςζη ζπόπυν από ηο Πελίηι 

 

 Οη εθπξόζσπνη από ην Πειίηε επηζθέθηεθαλ ηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πιιόγνπ καο θαη καδί 

κε ηνπο σθεινύκελνπο ηνπ ΚΔΓΖΦ ζπύξηαζαλ δηάθνξα είδε ιαραληθώλ. Οη σθεινύκελνη ηνπ 

ΚΔΓΖΦ βξήθαλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ιαραληθώλ πνπ 

θπηεύνληαη ζηελ Πεξηνρή καο θαη ηαπηόρξνλα πέξαζαλ αμέραζηεο ζηηγκέο  ζπκκεηέρνληαο ζε 

‘όιε απηή ηε δηαδηθαζία ζπνξάο. 

. 

2. ςμμεηοσή ζηο Γιεθνέρ Μαπαθώνιο Μέγαρ Αλέξανδπορ Θεζζαλονίκηρ 

Ο ύιινγνο Αηόκσλ κε Κηλεηηθά Πξνβιήκαηα θαη Φίισλ Ν. Ρνδόπεο «ΠΔΡΠΑΣΧ» 

ζπκκεηείρε ζηηο 14 Απξηιίνπ ζηνλ 9
ν
  Μαξαζώλην Θεζζαινλίθεο σο έλαο εθ ησλ 

πλεξγαδόκελσλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Πξνζθνξάο.18 άηνκα (κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη κε) 

ζπκκεηείραλ κε ηελ νκάδα ηνπ «ΠΔΡΠΑΣΧ» ηόζν ζηα 40ρικ όζν θαη ζηα 5ρικ. απέδεημαλ 

πσο όινη νη πνιίηεο αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ θηλεηηθή αλαπεξία ή όρη κπνξνύλ λα πάξνπλ 

κέξνο ζε ηέηνηεο αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο. 

 

3. Ζμεπίδα ζηα πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ ΣΔΒΑ 

ηηο 19/04 ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο  επηζηηηζηηθήο  θαη βαζηθήο πιηθήο 

ζπλδξνκήο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ πνπ πινπνηεί ν Γήκνο Κνκνηελήο, ν 

ύιινγνο ΠΔΡΠΑΣΧ σο ζπλέηαηξνο ζε απηό ην ζεκαληηθό έξγν πξαγκαηνπνίεζε  ηελ 

εκεξίδα κε ζέκα «Ο ξόινο ηεο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

παηδηώλ», όπνπ παξνπζηάζηεθαλ ηα έξγα ησλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηό ην 

πξόγξακκα θαη ηαπηόρξνλα νη ππεύζπλνη ησλ θνξέσλ ελεκέξσζαλ ην θνηλό γηα ην ηξέρνλ 

πξόγξακκα αιιά θαη γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ ζηα παηδηά κέζσ δεκηνπξγηθήο 

απαζρόιεζεο.  

 

ΜΑΗΟ  

 

1. Δπίζκετη από ηον Σαξίαπσο  21ηρ ΣΘΣ 
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Ο ηαμίαξρνο Μπόγδνο Ησάλλεο ν νπνίνο παξέιαβε ηε δηνίθεζε ηεο 21
εο

 Σεζσξαθηζκέλεο ζηηο 

19 Μαηνύ  πξαγκαηνπνίεζε κηα επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πιιόγνπ, ελεκεξώζεθε 

από ηνλ Πξόεδξν ηνπ ζπιιόγνπ ηνλ Αιέμαλδξν Σαμηιδάξε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ  - 

ΚΔΓΖΦ θαη γηα ηηο ηξέρνπζεο δξάζεηο. Σαπηόρξνλα ελεκεξώζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

πιιόγνπ ζην θνκκάηη  ησλ πξσηλώλ νδεγώλ όπνπ από ην 2012 παξαρσξνύληαη από ην 

Διιεληθό ηξαηό. 

 

1. Δνημέπυζη ηυν μαθηηών ηος 4
ος

 Γςμναζίος Κομοηηνήρ με θέμα 

«ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΩΓΖ» 

 

Καηόπηλ θαιέζκαηνο πνπ είρακε από ηελ δηεύζπλζε ηνπ 4
νπ

 Γπκλαζίνπ Κνκνηελήο ηελ 

Παξαζθεπή 17 Μαΐνπ βξεζήθακε ζην γπκλάζην κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε  ησλ καζεηώλ  ηνπ 

ζρνιείνπ ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπ πιιόγνπ αιιά θαη γηα ηηο επηπηώζεηο ησλ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ. Οη 120 καζεηές ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο ηξέρνπζεο δξάζεηο ηνπ θνξέα καο  

ΠΔΡΠΑΣΧ – ΖΡΟΓΗΚΟ – ΚΔΓΖΦ θαη βξήθαλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε βησκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο όπσο ππνηηζέκελα ζελάξηα κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο γηα ηα ΑκεΑ 

θαη γηα ην πώο πξέπεη λα δηακνξθώλνπλ ζηάζεηο απέλαληη ζηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θάπνηα  θηλεηηθά πξνβιήκαηα αιιά θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.  

3. Ππόγπαμμα Δκπαίδεςζηρ Αςηόνομηρ Γιαβίυζηρ - Αςηονομία ζςμμεηεσόνηυν, 

εναζσόληζη με νέερ δπαζηηπιόηηηερ και αθλήμαηα 

Από 20 έσο 31 Μαΐνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2  εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ απηόλνκε 

δηαβίσζε, ην νπνίν εθηειέζηεθε από ηνλ ύιινγν «ΠΔΡΠΑΣΧ». Βαζηθόο εθπαηδεπηήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν Δπζύκηνο Καιαξάο ν νπνίνο θαη εθπαίδεπζε επηηπρώο ηνπο 10  

ζπκκεηέρνληεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήξζαλ από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο θαη είραλ 

δηαθνξεηηθέο αλαπεξίεο ν έλαο από ηνλ άιινλ, όινη όκσο πήξαλ ηελ επθαηξία λα γεπηνύλ 

απηή ηελ εκπεηξία. 

θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ, πέξα από ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ, ε αληαιιαγή γλώζεσλ κεηαμύ ησλ ΑκεΑ θαη ε αλάπηπμε θηλήηξσλ πεξί 

απηνλνκίαο, άζιεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο. Σν πξόγξακκα πεξηείρε ππαίζξηεο θαη κε 

δξαζηεξηόηεηεο, έθεξε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζε επαθή κε ηα παξανιπκπηαθά αζιήκαηα ηνπ 

κπάζθεη ζε ακαμίδην, ηεο ζθνπνβνιήο,  ηεο ηνμνβνιίαο θαη ηεο θνιύκβεζεο. 

 

4. Παπαολςμπιακή Ζμέπα ζηο 7
ο
 Γημοηικό ζσολείο Κομοηηνήρ 

 

ηηο 22/05 πξαγκαηνπνηήζεθε παξανιπκπηαθή εκέξα ζην 7
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν όπνπ νη 

καζεηέο βξήθαλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα παξανιπκπηαθά αζιήκαηα, κε επίδεημεο 

παξανιπκπηαθώλ αζιεκάησλ κε 6 ζηαζκνύο, γηα ηηο δξάζεηο ηνπ πιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ. Οη 

δξαζηεξηόηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ππαίζξην ρώξν  ηνπ ζρνιείνπ, όπνπ δπν άηνκα κε 

θηλεηηθή αλαπεξία βνήζεζαλ ελεξγά ζηε δηεμαγσγή ηεο δξάζεο, ν έλαο πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

επίδεημε ηνπ αζιήκαηνο «boccia» θαη ν δεύηεξνο βνήζεζε ζηελ δηεμαγσγή ηνπ badminton. 

 

Οη 80 καζεηές ηνπ 7
νπ

 Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ήξζαλ γηα πξώηε θνξά ζε επαθή κε ηα 

Παξανιπκπηαθά Αζιήκαηα. θνπόο ηεο δξάζεο απηήο ήηαλ ε ςπραγσγία, ε ελεκέξσζε θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαη ε δηακόξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ αλαπεξία 

 

ΗΟΤΝΗΟ  

 

1. SNF RUN: Σπέσονηαρ ππορ ηο Μέλλον 

Ο βξαδηλόο αγώλαο δξόκνπ ηνπ Ηδξύκαηνο ηαύξνο Νηάξρνο (ΗΝ/SNF), SNF RUN: 

Σξέρνληαο πξνο ην Μέιινλ, επέζηξεςε γηα 5ε ζπλερή ρξνληά, ζηηο 23 Ηνπλίνπ, θαηά ηνλ 

ενξηαζκό ηεο Οιπκπηαθήο Ζκέξαο, απνηειώληαο έλαλ αζιεηηθό ζεζκό, κε ρηιηάδεο δξνκείο 

https://el-gr.facebook.com/makiskalaraso/
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λα δίλνπλ ζεκείν ζπλάληεζεο ζην Παλαζελατθό ηάδην, θαη λα ηεξκαηίδνπλ ζηε κεγάιε γηνξηή 

ηνπ θαινθαηξηνύ, ην Summer Nostos Festival (SNFestival), ζην Κέληξν Πνιηηηζκνύ Ίδξπκα 

ηαύξνο Νηάξρνο (ΚΠΗΝ). Ο αγώλαο πεξηιάκβαλε  δηαδξνκέο ησλ 6 θαη ηφλ 10 

τηιηοκέηρφλ, θαζώο θαη δηαδξνκή 1 τηιηοκέηροσ γηα αζιεηές ηφλ Special Olympics. Σελ 

ηειεηή απνλνκήο ησλ κεηαιιίσλ ηνπ αγώλα, ζπλόδεπζε έλα εληππσζηαθό show 

πσροηετλεκάηφλ, ελώ  αθνινύζεζε ε κεγάιε ζπλαπιία ηεο δεκνθηινύο Διιελίδαο 

εξκελεύηξηαο, Άιθεζηες Πρφηουάιηε, θιείλνληαο ενξηαζηηθά ην πξόγξακκα ηεο πξώηεο 

εκέξαο ηνπ SNFestival (23-30 Ηνπλίνπ). €46.770 σγθεληρώζεθαλ ζηο SNF RUN: 

Σρέτοληας προς ηο Μέιιολ γηα λα εληζρύζεη ην έξγν ησλ πιιόγσλ ΚΔΘΗ, Π.Α..Κ.Α. θαη 

ΠΔΡΠΑΣΧ. 

 

2. Ζμέπα Καλήρ Ππάξηρ 

 

Ζ Ζκέξα Καιήο Πξάμεο είλαη ν ζεζκόο πνπ θαζηέξσζε ε εηαηξία Κσηζόβνινο θαη ζπλδέεηαη 

απόιπηα κε ην όξακά ηεο λα βειηηώλεη έκπξαθηα ηε δσή όισλ ησλ αλζξώπσλ παληνύ θαη 

ζπλερώο, αιιά θαη λα ελδπλακώλεη ηελ παξνπζία ηεο ζηηο επηκέξνπο θνηλσλίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη. ινη νη εξγαδόκελνη ηεο Κσηζόβνινο έρνπλ ηελ επθαηξία κία θνξά ην 

ρξόλν λα ελώλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθά ζε απηνύο πνπ ην έρνπλ 

αλάγθε. Οη ελέξγεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ νκπξέια ηνπ «Πξάηηεηλ» δίλνπλ ηελ επθαηξία λα 

εληζρπζνύλ νη δεζκνί κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ζηελ εηαηξεία λα πξνζθέξεη ζηήξημε θαη 

ειπίδα ζε Φνξείο πνπ παζρίδνπλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζε 

αλαμηνπαζνύληεο.  ε απηό ην πιαίζην εληάζζεηαη ε Ζκέξα Καιήο Πξάμεο, πνπ απνηειεί ηελ 

νξγαλσκέλε ζπιινγηθή δξάζε ηεο εηαηξείαο καο θαη ιακβάλεη ρώξα ηαπηόρξνλα ηελ ίδηα 

εκέξα ζε όιε ηελ Διιάδα! ηελ Κνκνηελή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ύιινγν ΠΔΡΠΑΣΧ όπνπ 

νη εξγαδόκελνη επηζθέθζεθαλ ηηο εγθαηάζεηο καο θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ην ύιινγν. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε εθ κέξνπο ηνπο δσξεά γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εξγνζεξαπεπηηθνύ 

εμνπιηζκνύ ζην ΚΔΓΖΦ – Κέληξν Δθπαίδεπζεο απηόλνκεο Γηαβίσζεο ΑκεΑ. 

 

 

3. «Γεύηερο πίηη γηα ηελ ζσζθεσή ποσ δελ τρεηάδεζαη»  

 

Μία πνιύ ζπνπδαία πξσηηά επέηπρε ε Κνκνηελή θαη νη άλζξσπνί ηεο, «ηεξκαηίδνληαο» ζηελ 

πξώηε ζέζε, αλάκεζα ζε νθηώ πόιεηο ηεο Διιάδαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πξσηνβνπιία 

«Γεύηεξν πίηη γηα ηελ ζπζθεπή πνπ δελ ρξεηάδεζαη» πνπ πινπνίεζε γηα ηέηαξηε ζπλερόκελε 

ρξνληά ε εηαηξεία Κσηζόβνινο. 

Ο Αιέμαλδξνο Σαμηιδάξεο, πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ «ΠΔΡΠΑΣΧ» γλσζηνπνίεζε ην 

απνηέιεζκα δειώλνληαο ππεξήθαλνο γηα ην απνηέιεζκα ηεο «νκαδηθήο» όπσο ηελ 

ραξαθηήξηζε πξνζπάζεηαο πνπ έθεξε ηελ Κνκνηελή ζηελ θνξπθή «θάλνληαο θάηη θαιό». 

 Ζ πξσηνβνπιία «Γεύηεξν ζπίηη γηα ηε ζπζθεπή πνπ δελ ρξεηάδεζαη» μεθίλεζε πηινηηθά ην 

2016 από ηελ εηαηξεία Κσηζόβνινο, θαη ε Κνκνηελή ήηαλ από ηηο πξώηεο πόιεηο πνπ 

ζπκκεηείραλ, παξνηξύλνληαο ηνλ θόζκν πνπ έρεη κία ή παξαπάλσ ειεθηξηθέο θαη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ηηο νπνίεο δε ρξεηάδεηαη λα ηηο πξνζθέξεη ζε έλα ζπίηη πνπ ηηο έρεη 

αλάγθε. Ζ εηαηξεία παξειάκβαλε ηε ζπζθεπή δσξεάλ, ηελ επηζθεύαδε  εθόζνλ απαηηνύληαλ 

θαη ηνλ παξέδηδε ζηε λέα ηεο νηθνγέλεηα. 

 Ζ πόιε καο θαηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη ηηο πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο, νη νπνίεο κάιηζηα 

ζύκθσλα θαη κε ηελ ππόζρεζε ηεο εηαηξείαο ζα δηπιαζηαζηνύλ ώζηε λα θαηαιήμνπλ ζηνπο 

ηειηθνύο απνδέθηεο ηνπο. 

Ο ύιινγνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δξάζε έγηλε απνδέθηεο δσξεάο από ηελ εηαηξία 

Κσηζόβνινο . 1 Πιπληήξην. 1 θνύπα Ζιεθηξηθή θαη 1 πξέζα. 

 

4. Φιλοξενία Ομάδαρ Παναθηναφκού 
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Ο  κεγάινο αγώλα ξεβάλο γηα ηα κπαξάδ αλόδνπ ζηελ Α1 Αλδξώλ, αλάκεζα ζηνλ 

Παλαζελατθό θαη ηνλ Ζξόδηθν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 08/06/2019 ζηελ πόιε ηεο Κνκνηελήο. 

Ζ νκάδα ηεο Κνκνηελήο εηηήζεθε 8 πόληνπο ζηελ έδξα ηεο παξόια απηά ζεσξείηαη αλνδηθή ε 

πνξεία ηεο γηα ην κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα από ην νπνίν μεθίλεζε.  

Ζ πξόζβαζε ησλ νκάδσλ θαη ε δηακνλή ηνπο ζηελ πόιε ηεο Κνκνηελήο γίλνληαη πην εύθνια 

θαζώο νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πιιόγνπ κπνξνύλ κε άλεζε λα θηινμελήζνπλ κεγάιν αξηζκό 

ΑκεΑ, θαζώο ν αξηζκόο ησλ πξνζβάζηκσλ δσκαηίσλ ζηελ πόιε ηεο Κνκνηελήο δελ επαξθεί 

γηα ηε θηινμελία ηεο νκάδαο. 

 

5. Φιλοξενία και γςπίζμαηα για νηοκιμανηέπ 

 

ηηο 08 Ηνπλίνπ έθηαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πιιόγνπ από ηε Γεξκαλία ν Σ.Γ (45) κεηά 

από έλα ζνβαξό αηύρεκα ππέζηε θάθσζε λσηηαίνπ κπεινύ Α5 – Α6 κε απνηέιεζκα λα είλαη 

ηεηξαπιεγηθόο .         δεη ζηε Γεξκαλία θαη παίδεη Rugby. Ήξζε ζηελ Διιάδα κε κηα 

δεκνζηνγξάθν γηα ηα γπξίζκαηα ελόο δνθηκαληέξ ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκόηεηα θαη 

ηνπξηζκόο. ην ληνθηκαληέξ απηό αλαθέξεηαη θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πιιόγνπ θαη γηα ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ν ύιινγνο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζηε 

Κνκνηελή αιιά θαη γεληθόηεξα θαη ζηελ Διιάδα.          

Ο αγαπεηόο καο θίινο Dimitrios Tsiropoulos καδί κε ηελ βνήζεηα ηνπ Γεξκαληθνύ 

δηθηύνπ ZDF έθαλαλ έλα ξεπνξηάδ ζρεηηθά κε ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο αλαπήξσλ αηόκσλ 

ζηελ Διιάδα όζνλ αθνξά ηνλ #ηνπξηζκν ζπκπεξηιακβάλνληαο κέζα ζην ηαμίδη ηνπο θαη ηελ 

πόιε καο σο έλα εμαηξεηηθό παξάδεηγκα. 

 

6. Δπίζθευε ζηοΚΓΗΦ - Κέληρο Δθπαίδεσζες Ασηόλοκες Γηαβίφζες ΑκεΑ ηοσ 

σιιόγοσ ΠΔΡΠΑΣΧ από ΙΔΚ ηκήκα βοεζώλ βρεθολεπηαθώλ    

 

ηηο 10 Ηνπλίνπ επηζθέθηεθαλ ηνλ ΠΔΡΠΑΣΧ – ΚΔΓΖΦ  Κέληξν Δθπαίδεπζεο απηόλνκεο 

Γηαβίσζεο ΑκεΑ ηνπ πιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ  νη εθπαηδεπόκελνη βνεζνί Βξεθνλεπηαθώλ 

ηαζκώλ από ην Γεκόζην ΗΔΚ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο. Απηή ε επίζθεςε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κνλνήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο πνπ είραλ νη 

εθπαηδεπόκελνη ζηελ πόιε καο. θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπο νη εθπαηδεπόκελνη 

ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ, γηα ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηόηεηεο καο, γηα 

ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΓΖΦ  Κέληξν Δθπαίδεπζεο απηόλνκεο Γηαβίσζεο ΑκεΑ ηνπ 

πιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ  αιιά θαη γηα ηελ αλαπεξία 

. 

7. Δπίζθευε ζε οηλοποηείο ηες Κοκοηελής  «ΚΙΚΟΝΔ» 

 

ηηο 18 Ηνπλίνπ νη εξγαδόκελνη ηνπ ΚΔΓΖΦ καδί κε ηνπο σθεινύκελνπο επηζθέθηεθαλ ην 

νηλνπνηείν ΚΗΚΟΝΔ ην νπνίν  βξίζθεηαη ζην 5
ν
 ρικ Κνκνηελήο – Ξπιαγαλήο θαη δέρεηαη ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σα κέιε θαη νη σθεινύκελνη ηνπ ΚΔΓΖΦ  Κέληξν 

Δθπαίδεπζεο απηόλνκεο Γηαβίσζεο ΑκεΑ ηνπ πιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ  βξήθαλ ηελ επθαηξία λα 

μελαγεζνύλ ζην ρώξν ηνπ νηλνπνηείνπ, λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο 

θξαζηνύ αιιά θαη λα δνθηκάζνπλ ηα εμαηξεηηθά θξαζηά ηνπ Νόκνπ. 

 

8. Άζκηζη ζηο νεπό 

Από ηηο αξρέο ηνπ Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο – επηζθέςεηο κε ηνπο 

ππεπζύλνπο ηνπ Γήκνπ αιιά θαη  κε ηδηώηεο ησλ παξαιηαθώλ θαηαζηεκάησλ  γηα ηελ ζσζηή 

ηνπνζέηεζε δηαδξόκσλ θαη ηνπαιεηώλ ΑκεΑ θαη κόιηο εηνηκάζηεθαλ ζηηο 20 Ηνπλίνπ μεθίλεζε 

ην πξόγξακκα άζθεζε ζην λεξό ζηε ζάιαζζα. νπνύ ζπκκεηείραλ 20 σθεινύκελνη ηνπ 

ΚΔΓΖΦ Κέληξν Δθπαίδεπζεο απηόλνκεο Γηαβίσζεο ΑκεΑ ηνπ πιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ αιιά θαη 

σθεινύκελνη κέιε ηνπ πιιόγνπ πνπ παξαθνινπζνύζαλ ην πξόγξακκα ζε ρεηκεξηλνύο 

κήλεο ζην θνιπκβεηήξην.  Σν πξόγξακκα πινπνηνύληαλ από ηνλ Τπεύζπλν Καζεγεηή 

https://www.facebook.com/dimitrios.tsiropoulos?__tn__=K-R&eid=ARAokBDBs6fDB2vl1Ld4k6jBEqCfpTxiNC3fiOQ2HJ652L4GK1rMyktc421WmMBzJHY7RJ7XLCwr7p1J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBt1I3a6oJ7fCy_ly_mw-2j4KiPHsg9OBKr2ctwMgP2vErd3vfh-lZTs15fvKqMO87id0vyKdsVXucWtXwrggqEh64pidae_sW822mUSCWkouvujLkLaUlx55uxrlHH6j_ebn6_kNgwUHlcSozh2RGWtxikKNMBvRMP-YTTWHmrZ9qjJF0fv9n8wbl2EQdIC-fC-xzdwcooc0RRncyRcdyBlo36EQrct1uKakujwcYR90dUYgCsblN0qNOl897QqwGGY_w7_2bKwq4GxdEB26EEGNMxXLMA9Mz4oQZv3Lhq05tJuM5FjCoIQwajoevk6-magjnCmxayBvrNHswcOMv94A
https://www.facebook.com/ZDF/?__tn__=K-R&eid=ARBlxQ-jvqUplAMwi55RMKxyji29SSR9ZcA7Uq0xhndbsBiY0T_5Eq9mRbdbn2P5dtgfLKCHWvByr-uK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBt1I3a6oJ7fCy_ly_mw-2j4KiPHsg9OBKr2ctwMgP2vErd3vfh-lZTs15fvKqMO87id0vyKdsVXucWtXwrggqEh64pidae_sW822mUSCWkouvujLkLaUlx55uxrlHH6j_ebn6_kNgwUHlcSozh2RGWtxikKNMBvRMP-YTTWHmrZ9qjJF0fv9n8wbl2EQdIC-fC-xzdwcooc0RRncyRcdyBlo36EQrct1uKakujwcYR90dUYgCsblN0qNOl897QqwGGY_w7_2bKwq4GxdEB26EEGNMxXLMA9Mz4oQZv3Lhq05tJuM5FjCoIQwajoevk6-magjnCmxayBvrNHswcOMv94A
https://www.facebook.com/hashtag/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBt1I3a6oJ7fCy_ly_mw-2j4KiPHsg9OBKr2ctwMgP2vErd3vfh-lZTs15fvKqMO87id0vyKdsVXucWtXwrggqEh64pidae_sW822mUSCWkouvujLkLaUlx55uxrlHH6j_ebn6_kNgwUHlcSozh2RGWtxikKNMBvRMP-YTTWHmrZ9qjJF0fv9n8wbl2EQdIC-fC-xzdwcooc0RRncyRcdyBlo36EQrct1uKakujwcYR90dUYgCsblN0qNOl897QqwGGY_w7_2bKwq4GxdEB26EEGNMxXLMA9Mz4oQZv3Lhq05tJuM5FjCoIQwajoevk6-magjnCmxayBvrNHswcOMv94A&__tn__=%2ANK-R
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Φπζηθήο Αγσγήο θ. Γηώξγν Σξηθα ζε εβδνκαδηαία βάζε    δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα Σξίηε θαη 

Πέκπηε. Σν αζθεζηνιόγην ζπκπεξηιάκβαλε δηάθνξεο αζθήζεηο ελδπλάκσζεο άλσ θαη θάησ 

άθξσλ  ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηελ έλδπζε απόδπζε ν εξγνζεξαπεπηήο θαη ε λνζειεύηξηα  ηνπ 

ζπιιόγνπ. Ζ δξάζε απηή ζα ζπλερηζηεί κέρξη 31/08/2019 

ΗΟΤΛΗΟ  

 

1. Γκποςπ εκπαίδεςζηρ αςηόνομηρ Γιαβίυζηρ 

 

ηεο 28 Ηνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηελ απηόλνκε δηαβίσζε κε 

γθξνππ ( 4) αηόκσλ , Κ.Μ 18 ρξ κε παξαπιεγία, Ε.Γ 64 ρξ κε παξαπιεγία, Κ.Α 45 ρξ κε 

ηεηξαπιεγία θαη ν Κ.Α 18 κε εγθεθαιηθή παξάιπζε.  Σν πξόγξακκα πινπνίεζε  ην 

πξνζσπηθό ηνπ ζπιιόγνπ αιιά θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο καο  όπσο ν γηαηξόο θ. Σάθνο, 

πνπ κίιεζε γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο θύζηεσο, αιιά θαη γηα  ηνλ νπξνδπλακηθό έιεγρν. Ζ 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπιιόγνπ ζύληαμε έλα δεθαήκεξν πξόγξακκα  ζύκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο  ηνπ θάζε σθεινύκελνπ αλάινγνο κε ηελ βιάβε. Σν πξόγξακκα 

μεθίλεζε κε άζθεζε ζην λεξό κε ηνλ ππεύζπλν γπκλαζηή ηνλ Σξίθα Γεώξγην νπνύ ηξεηο 

θνξέο ηελ εβδνκάδα κε ηελ ππνζηήξημε βνήζεηα ηνπ ππόινηπνπ  πξνζσπηθνύ . νη 

κεηαθηλήζεηο ησλ σθεινπκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην βαλάθη ηνπ ζπιιόγνπ. Σν ππόινηπν 

πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ζην θνκκάηη ηεο απηνλνκίαο πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ  

εξγνζεξαπεπηή,   γηα ηηο κεηαθνξέο θαη από ηελ λνζειεύηξηα ζην θνκκάηη ηεο  έλδπζεο - 

απόδπζεο. ε θαζεκεξηλή βάζε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθπαηδεύζεηο πνπ εκπεξηείραλ  

κεηαθνξέο από ην ακαμίδην  από θαη πξνο ην ακαμίδην, ρξήζε ακαμηδίνπ, γπκλαζηηθή , 

θπζηθνζεξαπεία, δηαρείξηζε θύζηεσο θαη έληεξνπ, θνηλσληθνπνίεζε αιιά θαη εθπαίδεπζε ζηε 

ρξήζε ακαμηδίνπ ζε ζπλδπαζκό κε  βόιηα ζην θέληξν ηεο πόιεο.                  

 

ΑΤΓΟΤΣΟ 

 

1. Παπακολούθηζη Θεαηπικήρ παπάζηαζηρ 

ηηο 02/08/2019 επηζθέθηεθε ηελ πόιε ηεο Κνκνηελήο ν όκηινο Σαγάξη γηα λα παξνπζηάζεη 

ηελ ζεαηξηθή  παξάζηαζε «Ο θαηά θαληαζηαλ αζζελήο».  κεηά ην αίηεκα πνπ είρακε ζηελ 

νξγαλσηηθή επηηξνπή γηα δσξεάλ εηζηηήξηα ζηνπο σθεινύκελνπο ηνπ ΚΔΓΖΦ Κέληξν 

Δθπαίδεπζεο Απηόλνκεο Γηαβίσζεο ΑκεΑ ηνπ πιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ,  νη σθεινύκελνη 

ζπκκεηείραλ ζηα θνηλά ηεο πόιεο θαη παξαθνινύζεζαλ ηελ παξάζηαζε κε κεγάιε ραξά. Οη 

σθεινύκελνη έκεηλαλ πνιύ επραξηζηεκέλνη θαη έλησζαλ πσο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

θάζε δξάζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πόιε. 

2. Ππαγμαηοποίηζη water sports ζηην παπαλία Απυγήρ 

Σν άββαην 03  Απγνύζηνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο απηόλνκεο 

δηαβίσζεο πξαγκαηνπνηήζακε ηε δξάζε Extreme - water sports. Μαδί κε  σθεινύκελνπο πνπ 

παξαθνινπζνύζαλ ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο θαη ηα κέιε ηνπ ΚΔΓΖΦ – Κέληξν 

Δθπαίδεπζεο Απηόλνκεο Γηαβίσζεο ησλ ΑκεΑ ηνπ πιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ  ζπκκεηείραλ ζε 

παηρλίδηα ζην λεξό. Πην ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ βνήζεηα ζπλόδσλ κηα δξάζε 

θαηά ηελ νπνία κε ζθάθνο πνπ έιθεη έλα κεγάιν θνπζθσηό θάλεη κηα δηαδξνκή ζηε ζάιαζζα. 

 

3. Δπίζκετη ζηον ποηαμό Νέζηο και καηάβαζη με κανό 

 

ηηο 6/8/2019 επηζθεθηήθακε ηνλ πνηακό Νέζην. Αθνύ πεξηεγεζήθακε ζην θπζηθό δάζνο 

κέζα από έλα αζθαιέο κνλνπάηη, νη σθεινύκελνη καο δηδάρηεθαλ πσο κπνξνύλ λα ξίμνπλ κε 

ηόμν. ηε ζπλερεία έγηλε κεηαθνξά ηνπο ζε θαλό θαη έγηλε κηα πεξηήγεζε ζηνλ πνηακό Νέζην 

κέζα από ηα θαλό. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηύρε λα γλσξίζνπλ ηνλ πνηακό, λα δνθηκάζνπλ λα  
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4. Μεηακίνηζη και άζκηζη ζηο νεπό 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Απγνύζηνπ  ζπλερίζηεθε  κε επηηπρία ζε εβδνκαδηαία βάζε ην 

πξόγξακκα άζθεζε ζην λεξό νπνύ ζπκκεηείραλ 20 σθεινύκελνη ηνπ ΚΔΓΖΦ Κέληξν 

Δθπαίδεπζεο απηόλνκεο Γηαβίσζεο ΑκεΑ ηνπ πιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ αιιά θαη σθεινύκελνη - 

κέιε ηνπ πιιόγνπ πνπ παξαθνινπζνύζαλ ην πξόγξακκα ζε ρεηκεξηλνύο κήλεο ζην 

θνιπκβεηήξην.  Σν πξόγξακκα πινπνηνύληαλ από ηνλ Τπεύζπλν Καζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο 

θ. Γηώξγν Σξίθα δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα Σξίηε θαη Πέκπηε. Σν αζθεζηνιόγην 

ζπκπεξηιάκβαλε δηάθνξεο αζθήζεηο ελδπλάκσζεο άλσ θαη θάησ άθξσλ  ζηηο κεηαθνξέο θαη 

ζηελ έλδπζε απόδπζε ν εξγνζεξαπεπηήο θαη ε λνζειεύηξηα  ηνπ ζπιιόγνπ. Ζ δξάζε απηή  

ζπλερίζηεθε κέρξη 31/08/2019. 

 

5. 7ο εκπαιδεςηικό ζεμινάπιο για άηομα με κινηηική αναπηπία ζε πεπιβάλλον 

καηαζκήνυζηρ, ζηην Θάζο. 

 

Από ηηο 27 κέρξη ηηο 30 Απγνύζηνπ ζηνλ Πξίλν ηεο Θάζνπ ε θαηαζθήλσζε «Pitsas Camp» 

άλνημε ηηο πύιεο ηεο θαη θηινμέλεζε εθπαηδεπηέο/ξηεο θαη εθπαηδεπόκελνπο/εο Γηα έβδνκε 

ζπλερόκελε ρξνληά ν ύιινγνο Αηόκσλ κε Κηλεηηθά Πξνβιήκαηα θαη Φίισλ Ν. Ρνδόπεο 

«Πεξπαηώ» θαη ν Αζιεηηθόο ύιινγνο Αηόκσλ κε Αλαπεξία «Ζξόδηθνο» δηνξγάλσζαλ ην 

εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην κε ηίηιν «Άηνκα κε Αλαπεξία ε Πεξηβάιινλ Καηαζθελώζεσλ – 

ρεδηαζκόο θαη Δθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Δλζσκάησζεο».  

Γηα ηέζζεξηο ήκεξεο ζε όινπο, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπόκελνπο, δόζεθε ε επθαηξία λα 

γλσξίζνπλ θαη λα εθπαηδεπηνύλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επαλέληαμε, απνθαηάζηαζε, 

θαζεκεξηλόηεηα, απηνλνκία, εθπαίδεπζε θαη άζιεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία.  

πλνιηθά, ζπκκεηείραλ γύξσ ζηα 70 άηοκα, εθ ησλ νπνίσλ 15 κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

Μεηαμύ ηνπο αξθεηνί επηζηήκνλεο από δηάθνξνπο θιάδνπο,   

 

 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ  

 

1. Building bridges 

Ζ νκάδα ηνπ ζπιιόγνπ καο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πξσηνβνπιία θνηλσληθήο ελόηεηαο Kreisau 

eV πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε όιε ηελ Δπξώπε έρνληαο βάζε ηελ Πνισλία  θαη ηελ Γεξκαλία 

ζπκκεηείρε ζε επξσπατθό πξόγξακκα αληαιιαγήο λέσλ κε ζθνπό ηελ δηθηύσζε λέσλ ηεο 

Δπξώπεο αλεμαξηήησο θνηλσληθώλ πεξηνξηζκώλ θαη κε εξγαιείν δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο, 

όπσο είλαη ην ζέαηξν, ηα θαιιηηερληθά, h θηλεζηνινγία, h δεκηνπξγία κηθξώλ βίληεν, 

ρεηξνηερλίεο. πκκεηείραλ λένη από ηελ Γεξκαλία, Δζζνλία, Οπθξαλία, Πνισλία, 

Ρνπκαλία,Σζερία 

 

2. AGRI - ABILITY - Κοινυνική επισειπημαηικόηηηα για ΑμεΑ ζηη διαζςνοπιακή 

πεπιοσή 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  ην πξώην θαη δεύηεξν ζεκηλάξην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ζεκαηνινγίεο ηελ «Δηζαγσγή ζηε γεσξγηθή επηζηήκε θαη 

επηρεηξεκαηηθόηεηα» θαη «Σν γεσξγηθό νηθνζύζηεκα». θνπόο είλαη λα δνζεί ε επθαηξία ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία λα αζρνιεζνύλ κε ηνλ αγξνηηθό ηνκέα θαη ηνλ αγξνηνπξηζκό, ζε 

ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό πιαίζην. Θα απνθηήζνπλ ηηο γλώζεηο ζε ζεσξεηηθό επίπεδν 

απνθηώληαο ηελ απαξαίηεηε εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ θξνληίδα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

θπηώλ Σα άηνκα ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα ιαραλόθεπν, ν νπνίνο ζα είλαη πξνζβάζηκνο, 

ζπκκεηέρνληαο από ηελ αξρή ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ρώξνπ εσο θαη ηελ παξαγσγή ησλ 

θαξπώλ. 
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ΟΚΣΩΒΡΗΟ  

 

1. Αποκαηάζηαζη ζηο νεπό 

Ξεθίλεζε ε ρεηκεξηλή πεξίνδνο  άζθεζεο ζην λεξό κε ηα άηνκα ηνπ ΚΔΓΖΦ.  Σν πξόγξακκα 

δηεμάγνληαλ δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα κε ηέζζεξηο σθεινύκελνπο  ηνλ θ. (Μ.Υ) ηνλ (Η.Κ) ηνλ 

(Θ.Κ) θαη ηνλ (.Α),κε  ζηόρν ηόζν ηελ άζθεζε θαη βειηίσζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ 

σθεινπκέλσλ όζν θαη ηελ ςπραγσγία ηνπο. Οη σθεινύκελνη κεηαθέξνληαλ κε ην εηδηθό 

δηακνξθσκέλν κεηαθνξηθό κέζν ηνπ ζπιιόγνπ ζηε πηζίλα ,  ζηε ζπλέρεηα αηνκηθά ν θαζέλαο   

ζπκκεηείρε ζην πξόγξακκα άζθεζεο, ην νπνίν ήηαλ εμαηνκηθεπκέλν γηα ηνλ θαζέλα ρσξηζηά. 

Σν πξόγξακκα δηεμάγνληαλ από ηνπο γπκλαζηέο ηνπ ζπιιόγνπ, ζπλεπηθνπξνύκελνπο από 

ηελ λνζειεύηξηα θαη ηνλ εξγνζεξαπεπηή. 

2. ςμμεηοσή ζηο 8
ο
 Νςσηεπινόρ Ζμιμαπαθώνιορ Θεζζαλονίκηρ 

Ο ύιινγνο Αηόκσλ κε Κηλεηηθά Πξνβιήκαηα θαη Φίισλ Ν. Ρνδόπεο «ΠΔΡΠΑΣΧ» 

ζπκκεηείρε ζηηο 19 Οθησβξίνπ ζηνλ 8
ν
 Γηεζλή Νπρηεξηλό Ζκηκαξαζώλην Θεζζαινλίθεο σο 

έλαο εθ ησλ πλεξγαδόκελσλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Πξνζθνξάο. Σν κεγαιύηεξν λπρηεξηλό 

αζιεηηθό γεγνλόο ηεο ρώξαο απεπζύλεηαη ζε αλζξώπνπο θάζε ειηθίαο, αγθαιηάδνληαο θαη ηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο, πνπ θάζε ρξόλν ζηεξίδνπλ έκπξαθηα ην ζεζκό κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

20 άηνκα (κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη κε) ζπκκεηείραλ κε ηελ νκάδα ηνπ «ΠΔΡΠΑΣΧ» ηόζν ζηα 

21ρικ όζν θαη ζηα 5ρικ. Οη αζιεηέο ηνπ πιιόγνπ θαη ρξήζηεο ρεηξήιαησλ ακαμηδίσλ πνπ 

πήξαλ κέξνο ζηα 21 ρικ ήηαλ νη θ.θ. Μηράιεο Ραγθνύζεο, Γηώξγνο Παπαδόπνπινο νη νπνίνη 

απέδεημαλ πσο όινη νη πνιίηεο αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ θηλεηηθή αλαπεξία ή όρη κπνξνύλ λα 

πάξνπλ κέξνο ζε ηέηνηεο αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο. 

 

3. Δκπαίδεςζη Δθελονηών ηος ςλλόγος ΠΔΡΠΑΣΩ 

 

4. Παπαολςμπιακή  Ζμέπα – Γημοηικό σολειό Ξςλαγανηρ 

Σελ Σεηάξηε 30 Οθηώβξηνπ ν ύιινγνο 'ΠΔΡΠΑΣΧ' κεηά από πξόζθιεζε ηνπ  Γεκνηηθνύ 

ρνιεηνύ  Ξπιαγαλεο  δηνξγάλσζε «Παξανιπκπηαθή Ζκέξα ζην ρνιείν» . Οη 

δξαζηεξηόηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ππαίζξην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ , όπνπ εζειόληξηεο θαη 

αζθνύκελεο θνηηήηξηεο καδί κε ηνπο γπκλαζηέο ηνπ πιιόγνπ βνήζεζαλ ελεξγά ζηε 

δηεμαγσγή ηεο δξάζεο. 

 

 Οη 70 καζεηές ηνπ δεκνηηθνύ  βξήθαλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

αζιήκαηα. Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο ήξζαλ γηα πξώηε θνξά ζε επαθή κε ηα 

Παξανιπκπηαθά Αζιήκαηα. θνπόο ηεο δξάζεο απηήο ήηαλ ε ςπραγσγία, ε ελεκέξσζε θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαη ε δηακόξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ αλαπεξία. 

 

 

 

 

Σελ Γεπηέξα 21 Οθησβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ «ΠΔΡΠΑΣΧ» 

ελεκέξσζε θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε εζεινληώλ ζηηο κεηαθνξέο θαη κεηαθηλήζεηο ησλ αηόκσλ 

κε θηλεηηθή αλαπεξία. 

Κύξηνο ζηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο ήηαλ λα κάζνπλ πώο λα γίλνπλ ζσζηνί ζπλνδνί αηόκσλ 

κε θηλεηηθή αλαπεξία γηα λα βνεζνύλ ζε κειινληηθέο δξάζεηο. Γηα λα θξηζνύλ θαηάιιεινη ζην 

θνκκάηη απηό νη εζεινληέο πξέπεη λα πεξάζνπλ από εθπαίδεπζε ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηερληθέο ληπζίκαηνο, κεηαθνξάο από θαη πξνο ην ακαμίδην θαη ηερληθέο απηνεμππεξέηεζεο 

ησλ βαζηθώλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ελόο ρξήζηε αλαπεξηθνύ ακαμηδίνπ. 
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 ΝΟΔΜΒΡΗΟ  

 

1. Φιλοξενία και διεξαγυγή  ομιλίαρ με ζηόσο ηην ενημέπυζη για ανεξάπηηηη 

διαβίυζη. 

Από 01/11 έσο θαη 03/11, θηινμελήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ – 

ΚΔΑΓΑ ν θ. Γηνπλγθνξ. Κηακίι. ν πξώηνο αλάπεξνο Έιιελαο travel blogger, ν νπνίνο ήηαλ 

θαιεζκέλνο γηα ηε δηεμαγσγή νκηιίαο  - εθδήισζεο γηα ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε. Δπίζεο 

έγηλε αμηνιόγεζε ηνπ θ. Γ. Κ. από ην ζεξαπεπηηθό πξνζσπηθό (θπζηθνζεξαπεία, 

εξγνζεξαπεία, λνζειεπηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, θνηλσληθή ιεηηνπξγόο). 

Ο Γηνπλγθνξ. Κηακίι γλσζηόο σο ν πξώηνο αλάπεξνο Έιιελαο travel blogger –θαη κέρξη 

ζηηγκήο ν κνλαδηθόο. Ο ίδηνο θέξεη πνιιέο ηδηόηεηεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ αθηηβηζηήο, 

απόθνηηνο δεκνζηνγξαθίαο Πάληεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ππεύζπλνο επηθνηλσλίαο θαη κειώλ ηνπ 

European Network on Independent Living (Δπξσπατθό Γίθηπν Αλεμάξηεηεο Γηαβίσζεο), 

πξόεδξνο λέσλ ηνπ European Disability Forum (Δπξσπατθό Φόξνπκ Αλαπεξίαο), ζπληδξπηήο 

θαη κέινο Γ ηνπ ειιεληθνύ νξγαληζκνύ γηα ηελ Αλεμάξηεηε Γηαβίσζε «I-Living». 

2. Άθληζη και RUGBY 

 

Από 15/11/2019 ζπζηήζεθε ε νκάδα RUGBY ηνπ πιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ θαη μεθίλεζαλ νη 

πξνπνλήζεηο. Οη σθεινύκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα απηή βξήθαλ ηελ επθαηξία 

άζιεζεο θαη ηαπηόρξνλα ηεο ςπραγσγίαο.  νη πξνπνλήζεηο δηεμάγνληαη ζε έλα επράξηζην 

πεξηβάιινλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζιεζεο ηνπο πεξλάλε επράξηζηεο ζηηγκέο. Σν ξάγθκπη 

κε ακαμίδην μεθίλεζε ζηνλ Καλαδά ην 1977. Δίλαη έλα ζρεηηθά λέν άζιεκα γηα αζιεηέο κε 

αλαπεξία αιιά αλαπηύζζεηαη κε πνιύ γνξγνύο ξπζκνύο ζε όιν ηνλ θόζκν.  πλδπάδεη ηνλ 

ξπζκό, ηελ ηαρύηεηα, ηε δεμηνηερλία θαη ηελ ηαθηηθή ηνπ Ράγκπη θαη ηνπ Μπάζθεη κε ακαμίδην. 

Ο αγώλαο δηεμάγεηαη ζε γήπεδν κπάζθεη  θαη ε κπάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη κπάια 

ηνπ βόιετ. 

Αζιεηέο θαη αζιήηξηεο κε αλαπεξία (θπξίσο κε ηεηξαπιεγία) αγσλίδνληαη ζε κεηθηέο νκάδεο . 

Οη αζιεηέο ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε ηεο ηζνξξνπίαο  θηλεηηθόηεηαο , ηεο 

ηθαλόηεηαο ρεηξηζκνύ ηεο κπάιαο θαζώο θαη ην ρεηξηζκό ηνπ ακαμηδίνπ θαη θαηαηάζζνληαη ζε 

αληίζηνηρε βαζκνινγία. 

Υξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά δηαζθεπαζκέλα αγσληζηηθά ακαμίδηα ηα νπνία πξνζθέξνπλ 

πξνζηαζία γηα ηνπο αζιεηέο θαη έλα ηδηαίηεξα επθίλεηα. Απαηηνύλ ζπλερή ππνζηήξημε θαη 

επηζθεπή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαζώο θαηαπνλνύληαη από ζπλερείο ζπγθξνύζεηο. 

 

3. Δκπαίδεςζη εθελονηών ζηα Παπαολςμπιακά αθλήμαηα 

 

Σελ Παξαζθεπή 22/11 πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαίδεπζε εζεινληώλ ζηα παξανιπκπηαθά 

αζιήκαηα ηνπ. Ο ζθνπόο ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε ελεκέξσζε – εθπαίδεπζε ησλ εζεινληώλ 

ηνπ ζπιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ θαη εμαζθάιηζε κηαο κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ησλ εζεινληώλ ζηηο Παξανιπκπηαθέο εκέξεο ζηα ζρνιεία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

νη εζεινληέο ηνπ πιιόγνπ βξήθαλ ηελ επθαηξία λα εθπαηδεπηνύλ κε έλα βησκαηηθό ηξόπν ζηα 

παξανιπκπηαθά αζιήκαηα όπσο wheelchair basketball, boccia, sitting volley, wheelchair 

rugby θαη goalball. 

Οη εζεινληέο/ξηεο πνπ παξαθνινύζεζαλ ηελ εθπαίδεπζε απηή ζα ζηεξίμνπλ ηελ δξάζε « 

παξανιπκπηαθέο Ζκέξεο ζηα ρνιεία» ηνπ πιιόγνπ Πεξπαηώ. 

 

 

4. Δπίζκετη από ηο παιδικό ζηαθμό Γέλα Υαμογέλα 

 

Σε Παξαζθεπή 29/11 επηζθέθηεθαλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πιιόγνπ νη καζεηέο καδί κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπο από ην πξόηππν παηδηθό ζηαζκό Γέια Υακνγέια.  Ζ δξάζε απηή 
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο Θεκαηηθήο εβδνκάδαο «Γλσξίδσ ην ζώκα κνπ θαη 

απνδέρνκαη ην Γηαθνξεηηθό». 30 καζεηέο ειηθίαο 2,5 – 4 βξήθαλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ηνπο σθεινύκελνπο ηνπ ΚΔΓΖΦ – Κέληξν εθπαίδεπζεο Απηόλνκεο Γηαβίσζεο 

ΑκεΑ πιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ όπνπ πέξαζαλ επράξηζηα θαη δεκηνπξγηθά. ην ηέινο ηεο δξάζεο 

δνθίκαζαλ ην παξανιπκπηαθό άζιεκα BOCCIA θαη θηηάμαλε Υξηζηνπγελληάηηθεο ρεηξνηερλίεο. 

 

5. Ππόγπαμμα και εκπαίδεςζη ζηην αςηόνομη διαβίυζη.   

 

Από ηηο 11/11/2019 έσο θαη 16/11/2019 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ 

«ΠΔΡΠΑΣΧ – ΚΔΑΓΑ» εθπαίδεπζε απηόλνκεο δηαβίσζεο ζε  έλα γθξνππ ησλ ηεζζάξσλ 

αηόκσλ. Ο θάζε σθεινύκελνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ εθπαίδεπζε παξαθνινύζεζε έλα 

εμαηνκηθεπκέλν πξόγξακκα αλάινγα κε ηελ βιάβε ηνπ θαζελόο. ινη νη σθεινύκελνη 

παξαθνινύζεζαλ ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο καδί   κε ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο  

Γπκλαζηέο -  Δξγνζεξαπεπηήο - Φπρνιόγνο νη Φπζηθνζεξαπεπηέο , Κνηλσληθή ιεηηνπξγόο θαη  

Ννζειεύηξηα θαη ηνλ Φπζίαηξνο. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε θάζε σθεινύκελνπ θαη  κεηέπεηηα κε 

ηε βνήζεηα ησλ γηαηξώλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην ΚΔΑΓΑ  όπσο ν θ. Σάθνο ( Οπξνιόγνο) 

ξπζκίζηεθε  ε θαξκαθεπηηθή αγσγή ησλ σθεινύκελσλ,  αιιά έγηλε θαη έιεγρνο ηεο 

νπξνδόρνο θύζηεο( νπξνδπλακηθνο έιεγρνο) .πλέρηζε ε εθπαίδεπζε ζηελ αηνκηθή πγηεηλή ( 

Μπάλην, πεξηπνίεζε ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο),ε δηαρείξηζε θύζηεσο θαη εληέξνπ κε δηάθνξνπο 

ηξόπνπο αλάινγα κε ηελ βιάβε ησλ σθεινύκελσλ .ηε ζπλερεία εθπαηδεύηεθαλ ζηηο 

πξαθηηθέο  ζηελ έλδπζε ππόδεζε ,κεηαθνξέο από ην ακαμίδην ζην θξεβάηη θαη ην αληίζεην 

.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο  παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα άζθεζε ζην λεξό 

(πηζίλα) ζηα νπνίν ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό  ήηαλ παξόλ γηα ηελ θάζε αλάγθε θαη βνήζεηα 

ησλ σθεινύκελσλ.   Σν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ζπκπεξηιάκβαλε θαη δξάζεο ςπραγσγίαο 

όπσο π.ρ βόιηα ζηε πόιε κε ρεηξήιαην θαη θαλό – ςάξεκα ζηε Μαξώλεηα.   

 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ   

               

1. Παπαολςμπιακή  Ζμέπα – 5
ο
 Γημοηικό ζσολείο Κομοηηνήρ 

Σελ Σεηάξηε 4 Γεθεκβξίνπ ν ύιινγνο 'ΠΔΡΠΑΣΧ' κεηά από πξόζθιεζε ηνπ  5
νπ

 Γεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ  δηνξγάλσζε «Παξανιπκπηαθή Ζκέξα ζην ρνιείν» κε 6 ζηαζκνύο επίδεημεο 

παξανιπκπηαθώλ αζιεκάησλ.  Οη δξαζηεξηόηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ππαίζξην ρώξν 

ηνπ ζρνιείνπ , όπνπ εζειόληξηεο θαη αζθνύκελεο θνηηήηξηεο καδί κε ηνπο γπκλαζηέο ηνπ 

πιιόγνπ βνήζεζαλ ελεξγά ζηε δηεμαγσγή ηεο δξάζεο 

 

 Οη 120 καζεηές ηνπ δεκνηηθνύ  βξήθαλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

αζιήκαηα. Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο ήξζαλ γηα πξώηε θνξά ζε επαθή κε ηα 

Παξανιπκπηαθά Αζιήκαηα. θνπόο ηεο δξάζεο απηήο ήηαλ ε ςπραγσγία, ε ελεκέξσζε θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαη ε δηακόξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ αλαπεξία.   

2. Δκπαίδεςζη εθελονηών από ηο Europe Direct 

 

ηηο 05 Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαίδεπζε εζεινληώλ ηεο δνκήο Europe Direct όπνπ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ύιινγν ΠΔΡΠΑΣΧ επηζπκνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηάθνξεο 

δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηαγξαθήο πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ ηεο πόιεο Κνκνηελήο .Οη 

εζεινληέο ελεκεξώζεθαλ από ηνλ πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ από ηνλ Αιέμαλδξν Σαμηιδάξε καδί 

κε ηνλ πύξν Νηαληαλίδε κέινο Γ. γηα ηηο ηξέρνπζεο δξάζεηο θαη γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ πιιόγνπ αιιά θαη γηα ηηο κειινληηθέο δξάζεηο πνπ ζηε δηεμαγσγή αηώλ ησλ δξάζεσλ ζα 

παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν νη ίδηνη νη εζεινληέο. 
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3. ςμμεηοσή ζηο Santa Run 

 

Ο Γήκνο Κνκνηελήο, ε ΔΦΑΑ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη o Α.. ΑκεΑ 

ΖΡΟΓΗΚΟ ζπλδηνξγάλσζαλ κία θόθθηλε πνξεία πεξηπάηνπ αθηεξσκέλε ζηνλ εζεινληηζκό, 

θαη, ζπγθεθξηκέλα, είλαη κηα δξάζε  πνπ πξαγκαηνπνηείηε θέηνο γηα 8ε ζπλερόκελε ρξνληά 

είλαη κία μερσξηζηή πνξεία πεξηπάηνπ πεξίπνπ 2 ρικ. κε αθεηεξία ην Γεκνηηθό Πάξθν 

Κνκνηελήο γύξσ από ην θέληξν ηεο πόιεο θαη ν ηεξκαηηζκόο ζηελ θεληξηθή πιαηεία πνπ 

ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο ρξηζηνπγελληάηηθεο πεξηόδνπ κε ηε θσηαγώγεζε ηνπ 

ρξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ!  

πσο θάζε ρξόλν θαη θέηνο ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ ΠΔΡΠΑΣΧ καδί κε ην πξνζσπηθό θαη κε 

ηνπο εζεινληέο ηνπ ζπιιόγνπ ζπκκεηείραλε ζε απηή ηελ ππέξνρε ζπλδηνξγάλσζε. 

 

4. Δπίζκετη από ηη θοιηηηική ένυζη Κςππίυν 

 

ηηο 11 Γεθεκβξίνπ επηζθέθηεθαλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ 10 θνηηεηέο από ηελ 

θνηηεηηθή έλσζε Κππξίσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο νη θνηηεηέο ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο 

ηξέρνπζεο δξάζεηο ηνπ πιιόγνπ βξήθαλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ ην άζιεκα Rugby ζε 

ακαμίδην, μελαγήζεθαλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΔΑΓΑ θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ απηόλνκεο δηαβίσζεο.   

 

 

5.   Παπαολςμπιακή  Ζμέπα – 5
ο
 Γςμνάζιο ζσολείο Ξάνθηρ 

Σελ Σεηάξηε 13 Γεθεκβξίνπ ν ύιινγνο 'ΠΔΡΠΑΣΧ' κεηά από πξόζθιεζε ηνπ  5
νπ

 Γπκλαζίνπ 

Ξάλζεο  δηνξγάλσζε «Παξανιπκπηαθή Ζκέξα ζην ρνιείν».  Οη δξαζηεξηόηεηεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην θιεηζηό ρώξν ηνπ ζρνιείνπ , όπνπ εζειόληξηεο θαη αζθνύκελεο 

θνηηήηξηεο καδί κε ηνπο γπκλαζηέο ηνπ πιιόγνπ βνήζεζαλ ελεξγά ζηε δηεμαγσγή ηεο 

δξάζεο.  

 

 Οη 80 καζεηές βξήθαλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα. Οη 

πεξηζζόηεξνη από απηνύο ήξζαλ γηα πξώηε θνξά ζε επαθή κε ηα Παξανιπκπηαθά Αζιήκαηα. 

θνπόο ηεο δξάζεο απηήο ήηαλ ε ςπραγσγία, ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

καζεηώλ θαη ε δηακόξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ αλαπεξία.   

6. Δπίζκετη ζηο Μέγαπο Μοςζικήρ 

ηηο 16 Γεθεκβξίνπ καδί κε ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ επηζθεθηήθακε ην Μέγαξν Μνπζηθήο 

Κνκνηελήο  θαη παξαθνινπζήζακε Υρηζηοσγελληάηηθες λόηες κε Κνπαξηέην ηνπ Μνπζηθνύ 

ρνιείνπ Κνκνηελήο πνπ πιαηζίσλε θαη   ηε  βράβεσζε ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

καζεηηθή έθζεζε δσγξαθηθήο . 

 

7. Δπίζκετη ζηο Μαγεμένο Πάπκο ηος Γήμος Κομοηηνήρ 

ηηο 17 Γεθεκβξίνπ νη σθεινύκελνη ηνπ πιιόγνπ καδί κε ηνπο εζεινληέο θαη ην πξνζσπηθό 

επηζθέθηεθαλ ην καγεκέλν πάξθν ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο όπνπ ην πξόγξακκα πεξηιάκβαλε 

κηα δηαδξαζηηθή δηαδξνκή δηάξθεηαο πεξίπνπ 60 ιεπηώλ. 

 

8. Δπίζκετη ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ Εςθοποιίαρ Μακεδονίαρ – Θπάκηρ Α.Δ 

ηηο 17 Γεθεκβξίνπ ην πξνζσπηθό ηνπ ζπιιόγνπ καδί κε ηνπο σθεινύκελνπο θαη κε ηνπο 

εζεινληέο επηζθέθηεθαλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Επζνπνηίαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο πνπ βξίζθεηαη 

ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή ηεο Κνκνηελήο. 

9. Δπίζκετη ζηο εθνολογικό Μοςζείο Θπάκηρ ζηην Αλεξανδπούποληρ 

ηηο 19 Γεθεκβξίνπ ηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ καδί κε ην πξνζσπηθό θαη κε ηνπο εζεινληέο 

πξαγκαηνπνίεζαλ επίζθεςε ζην Δζλνινγηθό Μνπζείν Θξάθεο ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε.  
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Σα κέιε βξήθαλ ηελ επθαηξία ηα δνπλ ηα εθζέκαηα θαη ηαπηόρξνλα ελεκεξώζεθαλ γηα ηε 

θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ πνπ έδεζαλ εθείλε ηελ επνρή.  

10. Παραθοιούζεζε Μοσζηθό ζεαηρηθής Παράζηαζες «Tο Γώρο ηες 

Παπιφκαηούς» 

ηηο 20 Γεθεκβξίνπ ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ παξαθνινύζεζαλ ηελ κνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε 

«Tν Γώξν ηεο Παπισκαηνύο» ζην Γεκνηηθό ακθηζέαηξν ηεο Ξάλζεο. Ζ παξάζηαζε είρε 

νξγαλσζεί ζηα πιαίζηα ησλ Υξηζηνπγελληάηηθσλ Δθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο από ηνπο 

καζεηέο ηνπ 1
ν
 Γεληθνύ ιπθείνπ Ξάλζεο καδί κε ηα παηδηά από ην Παξάξηεκα Αηόκσλ κε 

αλαπεξία ηεο Ξάλζεο.    

11. Δκδπομή ζηην Ονειπούπολη Γπάμαρ 

ηηο 23 Γεθεκβξίνπ ηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ καδί κε ηνπο εζεινληέο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ 

πιιόγνπ επηζθέθηεθαλ ηε Γξάκα ηελ Ολεηξνύπνιε ην ρσξηό ηνπ Αη Βαζίιε.  

Σα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ βξήθαλ ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπλ ηελ εθδξνκή  θαη  λα δήζνπλ 

αλεπαλάιεπηεο εκπεηξίεο θαη λα γίλνπλ νη ίδηνη νη πξσηαγσληζηέο ζην κνλαδηθό, 

ρξηζηνπγελληάηηθν παξακύζη! 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  
 

 ΚΔΑΓΑ : ην   Κέληξν Δθπαίδεπζεο Απηόλνκεο Γηαβίσζεο   ην 2019 θηινμελήζακε  

75 ΑΣΟΜΑ.  

 

 ΑΚΖΖ ΣΟ ΝΔΡΟ:  ην πξόγξακκα ΑΝ ζπκκεηείραλε  35 ΆΣΟΜΑ.  

 

 ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΗ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ:  Σν 2019 νξγαλώζακε 6 εθπαηδεύζεηο εζεινληώλ  

θαη εθπαηδεύηεθαλ 80 ΔΘΔΛΟΝΣΔ  

 ΚΑΗΝΟΤΡΗΔ ΔΓΓΡΑΦΔ : 9 ΚΑΙΝΟΤΡΙΑ ΜΔΛΗ 

 ΔΣΟΗΜΑΑΜΔ 11 ΔΙΗΓΗΣΙΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ (ΚΔΠΑ) 

 

 ΑΓΟΡΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ:  ΔΥΟΤΜΔ ΠΑΡΔΥΔΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ 

ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ  ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΓΟΡΑ  ΟΚΣΧ (8)  ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  

ΟΠΧ ΑΜΑΞΗΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΚΡΔΒΑΣΗΑ , ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΧΜΑΣΑ. 

 8 ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ Δ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ   

 10 ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΙΑΚΔ ΗΜΔΡΔ ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΔΝΣΟ ΚΑΗ ΔΚΣΟ 

ΚΟΜΟΣΖΝΖ -  700 ΜΑΘΗΣΔ  

 14 ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΔΡΠΑΣΧ ΑΠΟ ΓΗΑΦΟΡΟΤ ΦΟΡΔΗ, 

ΤΛΛΟΓΟΤ ΥΟΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΗ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ. 

 ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ  ΒΑΝΑΚΗΑ : 150 ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΜΖΝΑ 150*12 = 

1800 ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΣΗΙΧ. 

 ΓΑΝΔΗΜΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ: ΤΝΟΛΗΚΑ 23 ΓΑΝΔΙΜΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΠΧ 

ΑΜΑΞΗΓΗΑ ΠΑΣΔΡΗΣΔ ΚΡΔΒΑΣΗΑ, ΑΜΑΞΗΓΗΑ ΜΠΑΝΗΟΤ. 

 ΔΥΟΤΜΔ ΓΔΥΘΔΗ 3 ΓΧΡΔΔ ΑΜΑΞΙΓΙΟΤ ΚΑΙ 1 ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΚΡΔΒΑΣΙ.  

ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΒΑΝΑΚΗ ΠΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖΚΔ ΜΔ ΣΖ ΥΟΡΖΓΗΑ ΣΖ VISA 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΣΗ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 2019 ΚΑΗ ΞΔΚΗΝΖΑΝ ΟΗ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ ΣΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΟΓΖΓΖΖ. 1 ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΓΧΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΔ ΣΟ ΒΑΝΑΚΗ 

ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΔΤΣΔΡΟ ΤΝΔΥΗΕΔΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΟΓΖΓΖΖ.  
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Χ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ Ο ΤΛΛΟΓΟ ΠΔΡΠΑΣΧ ΓΔΥΘΖΚΔ  

 19 ΦΟΗΣΖΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 22 ΦΟΗΣΖΣΔ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ  

 2 ΦΟΗΣΖΣΔ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

 1 ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΗΣΖ – ΣΜΖΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

 6 ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΓΠΘ.  

ΤΝΟΛΟ 50 ΦΟΙΣΗΣΔ 

 

ΒΙΛΝΣΑΝ ΓΙΟΤΟΤΦ 

 ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ  

 


