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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 6/17-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – 
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» 

 

Αριθ. Απόφασης : 45/2017     ΘΕΜΑ : «Απολογισμός δράσεων του ΝΠΔΔ έτους 2016»                                                                              
                                                                       

Στον Τρίλοφο και στα γραφεία του Ν.Π. που βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα Τριλόφου, 
πλατεία Δημαρχείου, σήμερα στις 17/3/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:15 μ.μ, συνεδρίασε 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», μετά από την με 
αριθ. 1121/13-3-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που επιδόθηκε σε καθένα 
σύμβουλο και στην Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του N. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 10,  δηλαδή : 
  
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΙΧΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, Πρόεδρος 1.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

2. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.  ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ 3.  ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΣΚΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4.  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

5. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 5. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΙΡΗΝΗ 

6. ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

7. ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

8. ΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

9. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

10. ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
  

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Κωνσταντινίδου Βασιλική Προϊσταμένη  Διοικητικού του 
Ν.Π. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου και η Αυγούστη Ελένη Δ/ντρια Δ/κού- 
Οικονομικού.  

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 8ο θέμα  της ημερησίας διάταξης, έκανε την παρακάτω 

αναφορά για τον απολογισμό της διετίας  2015-2016, με βάση τους άξονες που είχαν υιοθετηθεί 

με την έναρξη της θητείας του ΔΣ: 
 

Τα έτη 2015 και 2016 χαρακτηρίστηκαν από τις πρωτοφανείς μεγάλες καθυστερήσεις στη 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Παρ όλες τις δυσκολίες, δράσεις και προγράμματα 
συνεχίστηκαν και εμπλουτίστηκαν, σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ.  
 

Στο τέλος του 2014 είχαμε υιοθετήσει τις παρακάτω θέσεις για τα δύο έτη που εξετάζουμε.  
“Το ΝΠΔΔ Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης 
παρεμβαίνει σε τρεις κύριους τομείς, που αποτελούν και τους κύριους πυλώνες της πολιτικής 
κοινωνικής προστασίας και ένταξης: 
1. Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας 
2. Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών και κοινωνικοποίηση τους 
3. Υποστήριξη των ευπαθών ομάδων 
Παρεμβαίνει με σεβασμό στα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, με γνώμονα τη διατήρηση 
της αξιοπρέπειας 
 

         Η παρατεταμένη οικονομική και κοινωνική κρίση διογκώνει τις ανάγκες, ωθεί όλο και 
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περισσότερους ανθρώπους στην ανεργία και στη ζώνη της ακραίας φτώχειας και μας 
υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε τους στόχους μας. 
 

Στόχος για την επόμενη περίοδο είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο όλων των υπηρεσιών σε 
επίπεδο Δήμου, αλλά και σε συνεργασία με υπερτοπικές δομές, όπως το Κέντρο Πρόληψης 
από Εξαρτήσεις «ΕΛΠΙΔΑ» κ.α., ώστε να υπάρχει συντονισμένη και στοχευμένη παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών που να εκτείνεται από την παροχή υποστήριξης για αξιοπρεπή 
διαβίωση, την προστασία όλων των μελών της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών και των 
ηλικιωμένων, έως την ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη στην εργασία και την 
δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Κάθε κάτοικος του Δήμου πρέπει να έχει εύκολη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες που έχει ανάγκη. 
 

Επίσης, σημαντικοί στόχοι μας αποτελούν 
• η αυστηρή διαχείριση των οικονομικών πόρων, 
• η ορθολογική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, 
• η διεκδίκηση νέων προγραμμάτων, 
• η διατήρηση των θέσεων εργασίας, 
• η βελτίωση των υποδομών μας, 
• η αύξηση των ωφελούμενων όλων των δομών μας, 
• η διεύρυνση και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, 
• η ισόρροπη ανάπτυξη των δομών και υπηρεσιών σε όλους τους οικισμούς του Δήμου” 
 

Όσον αφορά στον κεντρικό στόχο, θεωρούμε ότι έγιναν ουσιαστικά βήματα, με αξιοποίηση 
του θεσμικού πλαισίου. Υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας με την ΕΕΤΑΑ και 
υποστηρίχθηκαν στελέχη του ΝΠΔΔ με εργαστήρια και εκπαίδευση στο πρόγραμμα PRISSM  
“Προώθηση της ολοκλήρωσης στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις 
τοπικές αρχές”. Επίσης, υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση για την συνεργασία  με το Δήμο 
στη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου Οι κοινωνικοί λειτουργοί του Προγράμματος 
Βοήθεια στο Σπίτι εμπλέκονται ενεργά σε θέματα που αναδεικνύονται στους παιδικούς 
σταθμούς, στα ΚΑΠΗ κι στους ωφελούμενους του κοινωνικού παντοπωλείου και υπήρξε η 
προσπάθεια, μέσα από το άτυπο δίκτυο στελεχών, να υπάρχουν παραπομπές μεταξύ 
υπηρεσιών, όπως το γραφείο ανέργων του Δήμου, ή το ΕΚΚΑ κλπ. Επίσης, ισχυροποιήθηκε η 
συνεργασία με την ΕΛΠΙΔΑ, είτε για ατομικά / οικογενειακά αιτήματα κατοίκων του Δήμου μας, 
είτε με την συμβολή της  στην εκπαίδευση και στήριξη του προσωπικού του ΝΠΔΔ. Θετική 
συμβολή στην εξυπηρέτηση των πολιτών είχε επίσης η συνεργασία με την ΔΕΠΠΑΘ και η 
κάλυψη της ζήτησης για τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ  
“Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής”. 
Στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων συνεισφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνας κοινωνικών 
αναγκών που διενεργήθηκε το 2015 σε ευρύ δείγμα κατοίκων του Δήμου. 
 

Ολοκληρωμένη παρέμβαση θα αποτελέσει το Κέντρο Κοινότητας που θα δημιουργηθεί στο 
δήμο Θέρμης, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κ.Μ., δομή που υποβλήθηκε για ένταξη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου με τη συνεργασία του Τμήματος Πρόνοιας του ΝΠΔΔ 
 

Όσον αφορά στους επιμέρους στόχους, θεωρούμε ότι επιτεύχθηκαν θετικά αποτελέσματα 
σε όλους, εκτός της προσέλκυσης νέων προγραμμάτων  Από τη μια μεριά, ορθώς 
αποφασίστηκε η δημιουργία κοινωνικών δομών με χρηματοδότηση  ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας, 
Κοινωνικά Παντοπωλείο και Φαρμακείο) στο πλαίσιο των Υπηρεσιών του Δήμου, από την άλλη, 
το πλαίσιο των απ' ευθείας από την Ε.Ε. χρηματοδοτήσεων είναι πολύ ανταγωνιστικό και δεν 
εγκρίθηκαν οι προτάσεις που υποβάλαμε. Η προσπάθεια σ' αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να 
συνεχιστεί. 

Στην  διαχείριση των οικονομικών πόρων, επιτεύχθηκε εξοικονόμηση στα λειτουργικά έξοδα 
μεγαλύτερη του 20% στα δύο έτη (ενοίκια, ΔΕΚΟ, προμήθειες). Το μεγαλύτερο μέρος του 
προϋπολογισμού μας αφορά σε μισθοδοσίες. Μέσα στα έτη 2015 – 2016 πληρώσαμε από 
δικαστικές αποφάσεις και επανακατατάξεις αναδρομικά ύψους 120.000 ευρώ, χωρίς να έχουμε 
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πετύχει και την έγκριση από τον Επίτροπο των αναδρομικών ΙΔΟΧ έτους 2013. Επιπλέον 
σημαντικό βάρος αποτελεί το ετήσιο ποσό που πληρώνεται στο ΙΚΑ ως πρόστιμα, για τα οποία 
περιμένουμε δικαστικές αποφάσεις. 

Παράλληλη προσπάθεια καταβλήθηκε για την ορθολογική διαχείριση των ανθρώπινων 
πόρων του ΝΠΔΔ. Η αναδιάρθρωση δομών, οι τοποθετήσεις Προϊσταμένων Π.Σ., οι 
μετακινήσεις του προσωπικού με βάση τις αντικειμενικές ανάγκες των υπηρεσιών, συνέβαλε 
στην αποτελεσματικότερη λειτουργία. Η τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού από τον διαγωνισμό 
ΑΣΕΠ 2008 είναι θετική, δημιούργησε όμως θέματα υπερεπάρκειας προσωπικού και ανάγκης 
μη ανανέωσης συμβάσεων ΙΔΟΧ, οι οποίες έγιναν με αντικειμενικά κριτήρια. 2014: 92 ΙΔΟΧ, 27 
ΙΔΑΧ, 22 Μόνιμοι / 2016: 82 ΙΔΟΧ, 26 ΙΔΑΧ, 27 Μόνιμοι. 

Παρ' όλες τις οικονομικές και χρηματοδοτικές δυσκολίες, επιτύχαμε να εξοικονομήσουμε 
πόρους για την βελτίωση των υποδομών μας. Οι μελέτες και τα έργα πυροπροστασίας, με δικά 
μας μέσα, σε παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΑΠΗ ήταν τα έργα προτεραιότητας της διετίας, 
με μεγαλύτερη έμφαση το 2016 (2015: 18.000 ευρώ, 2016: 51.000 ευρώ). Είναι αναγκαίο να 
ολοκληρωθούν το 2017 σημαντικά έργο πυροπροστασίας για τους παιδικούς σταθμούς Θέρμης, 
Βασιλικών και Ελαφακίων, ο αύλειος χώρος του ΠΣ Πλαγιαρίου, καθώς και έργο συντήρησης 
του Π.Σ. Βασιλικών,  μέσα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. 
Δεν κατέστη επίσης δυνατή η μίσθωση νέου μεγαλύτερου κτηρίου για το ΚΔΑΠμεΑ, γιατί δεν 
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανέναν ιδιοκτήτη. 
 

Οι ωφελούμενοι των δομών μας διευρύνθηκαν συνολικά (Β.σ.Σ, δράσεις ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ-μεΑ, 
ΚΔΑΠ, ΠΣ), παρόλο που σε ΚΔΑΠ είχαμε μείωση αριθμού σε σχέση με το 2014, είτε για 
αντικειμενικούς λόγους, όπως ο αριθμός των επιταγών τοποθέτησης που δόθηκαν στην 
περιοχή του Δήμου μας, είτε λόγω αστοχίας του ΝΠΔΔ, καθώς δεν δημιουργήθηκε έγκαιρα το 
ΚΔΑΠ Θέρμης. Στους Π.Σ.  υπήρξε η επιλογή να προωθηθούν τα προνήπια στα νηπιαγωγεία, 
για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λόγους. 

Όσον αφορά στη διεύρυνση και  βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, η δημιουργία, 
έστω και με καθυστέρηση, του ΚΔΑΠ Θέρμης, τα νέα προγράμματα που εφαρμόζονται στα 
ΚΔΑΠ, ο εμπλουτισμός των δράσεων στα ΚΑΠΗ, η αλληλεπίδραση των δράσεων μεταξύ των 
δομών μας, η εντατική και συνεχής εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό, 
η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στους ΠΣ και ο αναπροσανατολισμός της λειτουργίας του 
ΚΔΑΠ μεΑ, αποδεικνύουν οτι είναι ένας τομέας με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η 
προσπάθεια μας για δημιουργία μιας ενιαίας κουζίνας στους ΠΣ για βελτίωση της ποιότητας 
σίτισης δεν ευοδώθηκε, ελπίζουμε οτι θα επιτευχθεί μέσα στο 2017.    

Η λειτουργία νέου ΚΔΑΠ, δύο νέων ΚΑΠΗ, η αποκέντρωση δράσεων στις έδρες των 3 
δημοτικών ενοτήτων, αλλά και σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες, η τακτική, εβδομαδιαία 
επίσκεψη κοινωνικής λειτουργού σε όλα τα ΚΑΠΗ, η ίδρυση νέων βρεφικών τμημάτων σε ΠΣ, 
συνέβαλαν στην προσπάθεια  ισόρροπης ανάπτυξης των δομών και υπηρεσιών σε όλους τους 
οικισμούς του Δήμου. 
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κατέθεσε στα μέλη του ΔΣ τον απολογισμό των δράσεων κατά το 
2016 και με την επισήμανση των δράσεων που υλοποιούνται για πρώτη φορά με πλάγια 
γράμματα,  ως εξής: 

 

1. Οργάνωση κινητοποιήσεων με κλείσιμο δομών, συγκέντρωση διαμαρτυρίας και επίδοση 
ψηφίσματος στην Υπουργό ΜΑΚ ΘΡΑΚ, με συμμετοχή πολλών Δήμων της Θεσσαλονίκης 
για την χρηματοδότηση των δομών μέσω ΕΣΠΑ. 

2. Αύξηση της επιχορήγησης του δήμου προς το ΝΠΔΔ κατά 200.000 ευρώ, με προτεραιότητα 
χρηματοδότησης τους ΠΣ 

3. Λειτούργησε νέο ΚΔΑΠ στο 2ο Δ.Σ. Θέρμης 

4. Εμπλουτίστηκε το πρόγραμμα των ΚΔΑΠ με προγράμματα πινγκ - πονγκ και στίβου. 

5. Δόθηκε μια διάσταση εξωστρέφειας των ΚΔΑΠ, με παρουσίαση προγραμμάτων, πχ pilates, 
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σε δραστηριότητες άλλων φορέων, όπως αθλητικοί αγώνες, με καθιέρωση προγράμματος 
pilates με παιδιά και γονείς, με οργάνωση κοινών εικαστικών προγραμμάτων με μέλη 
ΚΑΠΗ κα. 

6. Καταρτίστηκε πρόγραμμα με τη Βιβλιοθήκη της ΔΕΠΠΑΘ, που θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 
2017 και αφορά, σε 1η φάση: 

● παρουσίαση συγγραφέα και ανάγνωση διηγήματός του στην Αίθουσα Πολιτισμού Ν. 
Ρυσίου με τη συμμετοχή των ΚΔΑΠ Θέρμης, Ν. Ρυσίου και Καρδίας. 

● συμμετοχή του ΚΔΑΠ Θέρμης στην αφήγηση ξενόγλωσσου παιδικού παραμυθιού στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη  

● με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του παιδικού βιβλίου, συμμετοχή του ΚΔΑΠ Δημ. 
Σχολείου Βασιλικών σε δράσεις του παραρτήματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στα 
Βασιλικά 

7. Λειτούργησαν τα καλοκαιρινά προγράμματα φύλαξης με δημιουργική απασχόληση, με 
υποστήριξη εργαζομένων ΙΔΟΧ από τους Π.Σ. Και επιπλέον δίμηνες συμβάσεις. Το 
πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με την ενσωμάτωση μίας σειράς από βιωματικές 
δραστηριότητες ζωγραφικής, χειροτεχνίας, αντιστοίχησης, ομαδικών και επιτραπέζιων 
παιχνιδιών με θέμα την Κλιματική αλλαγή σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στο 
πλαίσιο του έργου « ΕΥΔ2015- Το μέλλον που θέλουμε – Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη» του προγράμματος EuropeAid. Το κόστος της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας καλύφθηκε από το έργο.  

8. Διοργανώθηκε από κοινού με την ΔΕΠΠΑΘ πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών στο χώρο φιλοξενίας προσφύγων. 

9. Μετά την άγονη διαδικασία για νέο κτήριο, υλοποιήθηκε ηχομόνωση του ΚΔΑΠμεΑ 

10. Παραχωρήθηκε από το Δήμο μικρό λεωφορείο για τις ανάγκες του ΚΔΑΠμεΑ και ξεκίνησαν 
οι διαδικασίες για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με δυνατότητα μεταφοράς 
καροτσιών. 

11. Επιτεύχθηκε δωρεά ενός μικρού γερανού στο ΚΔΑΠμεΑ για την εξυπηρέτηση των 
φιλοξενουμένων και τη διευκόλυνση των εργαζομένων 

12. Ξεκίνησε συνεργασία με τη σχολή ΟΑΕΔ στη Λακκιά και η προμήθεια 2 αργαλειών για 
εργοθεραπεία για τα ΑμεΑ 

13. Ενισχύθηκε η δομή ΚΔΑΠμεΑ με προσωπικό (13 άτομα) και σε συνεργασία με ΙΕΚ Θέρμης 
και ΟΑΕΔ Λακκιάς, πραγματοποιείται πρακτική άσκηση και μαθητεία  

14. Προσελήφθη ως ΙΔΟΧ μουσικοθεραπεύτρια και επαναδιοργανώθηκε το πρόγραμμα της 
λογοθεραπείας για το ΚΔΑΠμεΑ 

15. Υλοποιήθηκε το θερινό πρόγραμμα φιλοξενίας ΑμεΑ σε κατασκήνωση, αποκλειστικά για 
φιλοξενούμενους της δομής μας. 

16. Για τα ΑμεΑ, πέρα από τα προγράμματα εικαστικών σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών 
Τεχνών ΑΠΘ και τα αθλητικά προγράμματα (Boccia, bowling) υλοποιείται τακτική 
επίσκεψη στα ιαματικά λουτρά Λαγκαδά και σχεδιάζεται πρόγραμμα ιπποθεραπείας. 

17. Δημιουργήθηκε, με παραχώρηση από το Δήμο, λαχανόκηπος για τα ΑμεΑ 

18. Η Ομάδα ¨ΕΜΙΓΚΡΕ” ΑμεΑ συμμετείχε και βραβεύτηκε στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση 
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Ομάδων Χορού ΑμεΑ & Μεικτών Ομάδων Καρδίτσας και προετοιμάζεται για νέα 
συμμετοχή το 2017 στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών. Επίσης, ευρεία ομάδα ΑμεΑ 
συμμετείχαν με χορευτικό στο συνέδριο μουσικοθεραπείας, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα. 

19. Υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο ένα πλήρες εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, 
εξωστρεφές, με τη συμμετοχή όλων των ΑμεΑ, με επισκέψεις πχ στο Πλανητάριο, στο 
Κτήμα Γεροβασιλείου, στο Ολυμπιακό Μουσείο, ΚΘΒΕ κλπ 

20. Υλοποιείται, στο ΚΔΑμεΑ πρόγραμμα διατροφής και Βιωματικό εργαστήρι με θέμα 
“Υγιεινές συνήθειες και στοματική υγιεινή”, με τη συνεργασία του ΚΥΘ 

21. Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σε όλα τα παραρτήματα ΚΑΠΗ του Δήμου Θέρμης, με θέμα: 
”Υγιεινή Διατροφή και Τρίτη Ηλικία” με τη συνεργασία στελεχών του ΚΥΘ 

22. Πραγματοποιήθηκε τρίτος κύκλος συναντήσεων ενημέρωσης – πρόληψης της νόσου 
Alzheimer, μετά από απαίτηση των μελών των ΚΑΠΗ Τριαδίου και Νέας Ραιδεστού.  Μετά 
την ολοκλήρωση των κύκλων συναντήσεων πραγματοποιήθηκαν ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΜΝΗΜΗΣ 
για τα μέλη των ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας 

23. Διοργανώθηκαν δερματολογικοί προσυμπτωματικοί έλεγχοι σε  παραρτήματα ΚΑΠΗ του 
Δήμου Θέρμης 

24. Με τη συνδρομή της Εταιρίας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων 
Θώρακος, πραγματοποιήθηκε σπιρομέτρηση υπό την επίβλεψη της κας Τσακάλου Ελένης, 
Πνευμονολόγου, στο Κ.Α.Π.Η. Τριλόφου Δήμου Θέρμης 

25. Τμήματα χορωδιών λειτούργησαν στα ΚΑΠΗ Βασιλικών,  Αγ. Παρασκευής, Τριαδίου, Ν. 
Ραιδεστού, Τριλόφου, Καρδίας, Θέρμης και Κ. Σχολαρίου, Στις χορωδίες που 
δημιουργήθηκαν συμμετείχαν πάνω από 100 μέλη και πραγματοποιήθηκαν 3 χορωδιακές 
συναντήσεις, και αφιερώματα 

26. Υλοποιήθηκε η δράση «Άσκηση και Τρίτη Ηλικία»  στα ΚΑΠΗ Βασιλικών, Τριαδίου, Ν. 
Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου, Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Καρδίας, Σχολαρίου, Ταγαράδων, Θέρμης 
και Αγ. Παρασκευής 

27. Στο πλαίσιο της δράσης «Παραδοσιακοί Χοροί και Τρίτη Ηλικία» λειτούργησαν τα τμήματα 
παραδοσιακού χορού για τα ΚΑΠΗ Βασιλικών, Τριαδίου, Ν. Ραιδεστού, Ταγαράδων, 
Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Καρδίας και Θέρμης,  Πραγματοποιήθηκε στα Βασιλικά 
Συνάντηση Παραδοσιακών Χορευτικών Ομάδων ΚΑΠΗ Δήμου Θέρμης 

28. Υλοποιήθηκαν τα κοινωνικά προγράμματα Ημερήσιες εκδρομές Πολιτιστικού – Κοινωνικού 
χαρακτήρα και «ΛΟΥΤΡΑ 2016» & «ΘΑΛΑΣΣΑ 2016» 

29. Υλοποιήθηκε για 1η χρονιά το πρόγραμμα “Γνωρίζω τον τόπο μου” για τα μέλη των ΚΑΠΗ. 

30. Παραχωρήθηκε από το Δήμο κτήριο για τη λειτουργία ΚΑΠΗ στη Σουρωτή και 
τακτοποιήθηκε πολεοδομικά από το Δήμο το κτήριο ΚΑΠΗ της Αγ. Παρασκευής. Ξεκίνησαν 
οι διαδικασίες για τη μίσθωση των κυλικείων, μαζί με αυτού του Μονοπηγάδου. Συνολικά 
έχουν εκδοθεί άδειες για 8 κυλικεία και συνεχίζονται οι διαδικασίες μισθώσεων. 

31. Οι κοινωνικοί λειτουργοί του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» πραγματοποιούν 
επισκέψεις σε εβδομαδιαία βάση στα παραρτήματα των ΚΑΠΗ με αρμοδιότητα τη στήριξη 
των μελών σε προσωπικό, οικογενειακό και συλλογικά επίπεδο. 

32. Καταρτίστηκε πρόγραμμα με ορίζοντα υλοποίησης τα τέλη Φεβρουαρίου 2017, 
«Παππούδες, γιαγιάδες και παιδιά: χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας, μεταφέρουμε γνώσεις 
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και εμπειρίες» ως κοινή δράση ΚΑΠΗ και ΚΔΑΠ 

33. Το Βοήθεια στο Σπίτι συνεχίζει τη λειτουργία του εξυπηρετώντας περίπου 400 άτομα και 
με εμπλοκή του προσωπικού (κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές) και σε άλλες δράσεις 
του ΝΠΔΔ. Ιδιαίτερη συμμετοχή και συμβολή στους ωφελούμενους του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, 

34. Σύνταξη προγράμματος δράσης για την εκπαίδευση – επιμόρφωση του προσωπικού, πέρα 
από τις μεμονωμένες συμμετοχές από το ΙΝΕΠ – ΕΚΔΔΑ ή σε οργανωμένα σεμινάρια άλλων 
φορέων. Το πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται το φθινόπωρο 2016 και θα συνεχισθεί μέσα 
σε όλο το 2017. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

○ κύκλο 5 συναντήσεων – συνεδριών σε συνδιοργάνωση με το Κέντρο “ΕΛΠΙΔΑ” για τη 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, για τις προϊσταμένες των παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠΔΔ.  

○ σεμινάρια για Α’ βοήθειες και  Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), σε 
συνδιοργάνωση με την ομάδα εθελοντών πολιτικής προστασίας Θέρμης για το 
προσωπικό των παιδικών σταθμών και υπαλλήλους της διοίκησης   

○ ασκήσεις ετοιμότητας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε όλες της δομές του ΝΠΔΔ,  

○ ταχύρρυθμη εκπαίδευση εργαζομένων ΚΔΑΠμεΑ στη Σχολή Μαθητείας ΟΑΕΔ στη 
Λακκιά, στη χρήση αργαλειών 

○ εκπαιδευτικό σεμινάριο για την προσέγγιση των ΡΟΜΑ και τις δυνατότητες 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής ένταξης τους, σε συνδιοργάνωση με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ, 
για τα στελέχη του τμήματος Πρόνοιας   

○ κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων για τα τμήματα των προνηπίων σε όλους τους πσ, με 
θέμα την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ 
και εκπαίδευση προσωπικού 

○ εισηγήσεις και εργαστήρια βιωματικής εκπαίδευσης για την διαπραγμάτευση της 
ισότητας των δύο φύλων στην Προσχολική Αγωγή, με επιστημονικά υπεύθυνη την 
καθ. ΑΠΘ κα Β. Δεληγιάννη – Κουϊμτζή 

○ πρόγραμμα για τον έγκαιρο εντοπισμό, τη βέλτιστη αντιμετώπιση και τη συνεργασία 
με τους γονείς για τα περιστατικά μαθησιακών δυσκολιών και αυτισμού, με την 
υποστήριξη της Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας – 
Παράρτημα Θεσσαλονίκης  

○ Ενδοσχολική εκπαίδευση για τις διαπροσωπικές δεξιότητες, ως θεμέλιο της 
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους παιδικούς σταθμούς, σε συνεργασία 
με το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΑΤΕΙΘ και υπεύθυνη την  κ.Ψάλτη Αναστασία 

○ πρόγραμμα για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων για το προσωπικό των 
μαγειρείων και το βοηθητικό προσωπικό ΠΣ και ΚΔΑΠ μεΑ 

○ πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης, σε συνεργασία με την κ. Ζαχοπούλου, ΑΤΕΙΘ 
 

35.  Λειτούργησαν νέο βρεφικό τμήμα από 8 μηνών στα Βασιλικά και βρεφικό τμήμα από 18 
μηνών στη Θέρμη  

36. Τοποθετήθηκαν νέα πιστοποιημένα παιχνίδια, ως συνεχιζόμενη δράση του 2015, σε 
παιδικούς σταθμούς, με εκκρεμότητα στον ΠΣ Πλαγιαρίου. Επίσης, με δωρεά του ΙΚΕΑ 
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διαμορφώθηκαν 2 αίθουσες και ο διάδρομος του 1ου ορόφου στα Μελισσόπουλα. 

37. Εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας για 4 Π.Σ. και εγκρίθηκαν από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία οι μελέτες για τους άλλους 3 ΠΣ. 

38. Επανασχεδιάστηκαν και ορθολογικοποιήθηκαν περαιτέρω τα δρομολόγια των σχολικών 
λεωφορείων. 

39. Αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των τροφείων με βάση το οικογενειακό εισόδημα και με 
γνώμονα την ελάφρυνση των πιο αδύναμων και την μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή 
των πιο εύρωστων. Η απόφαση δεν εγκρίθηκε από την ΑΔΜΘ και θα αναδιατυπωθεί με 
κάποιες διορθώσεις για να γίνει πιο δίκαιη, μέσα στο 2017. 

40. Συντάχθηκε Κανονισμός λειτουργίας των Π.Σ. Στον κανονισμό δεν έγινε αποδεκτή από την 
ΑΔΜΘ η ρύθμιση για τη λειτουργία των δομών κατά τις ημέρες Χριστουγέννων, 
Πρωτοχρονιάς και Πάσχα. Ο δήμος έχει προσφύγει αντικρούοντας νομικά την παραπάνω 
απόρριψη. 

41. Έγιναν μετακινήσεις προϊσταμένων, με στόχο την αναζωογόνηση των ΠΣ και την περαιτέρω 
ομογενοποίηση της λειτουργίας τους. 
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα και   
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου,  

  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       με πλειοψηφία    

 
Εγκρίνει τον απολογισμό των δράσεων έτους 2016 του ΝΠΔΔ, όπως αυτές αναφέρονται 

στην εισήγηση της Προέδρου 
 

Τα μέλη Χρυσοστομίδου Όλγα και Σκίζα Δήμητρα, ψηφίζουν λευκό 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  45/2017. 
 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής : 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

                                                                                                ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΧΟΥ  
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