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																																																ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ	
	

«Προμήθεια	εξοπλισμού	και	μεταφορικών	μέσων	για	τα	ΚΔΑΠ-	ΜΕΑ	και	τις	
ΣΥΔ	Διαμερίσματα	του	Κέντρου	Α.με.Α	«Ο	ΣΩΤΗΡ»,	με	συνολική	

δυναμικότητα	ωφελούμενων	ατόμων	με	αναπηρία	102	άτομα	από	το		
Ε.Π.	«Κεντρική	Μακεδονία	2014-2020»	

	
Το	 Κέντρο	 Αποκατάστασης	 Κοινωνικής	 Στήριξης	 και	 Δημιουργικής	

Απασχόλησης	 Ατόμων	 με	 Αναπηρία	 «Ο	 ΣΩΤΗΡ»	 είναι	 ένας	 μη	 κερδοσκοπικός	
φορέας	 παροχής	 κοινωνικών	 υπηρεσιών	 	 (Ν.Π.Ι.Δ.)	 σε	 άτομα	 με	 αναπηρία.	 Έχει	
λάβει	Ειδική	Πιστοποίηση	ως	φορέας	παροχής	υπηρεσιών	κοινωνικής	φροντίδας	μη	
κερδοσκοπικού	χαρακτήρα	σε	άτομα	με	αναπηρίες.	Λειτουργεί	από	ετών	δύο	ΚΔΑΠ	
–	ΜΕΑ,	τρία	Κέντρα	Διημέρευσης	και	Ημερήσιας	Φροντίδας,	καθώς	και	δύο	Στέγες	
Υποστηριζόμενης	 Διαβίωσης.	 Επιπλέον	 λειτουργεί	 Κέντρο	 Δια	 Βίου	 Μάθησης	
Επιπέδου	1,	αδειοδοτημένο	από	τον	ΕΟΠΠΕΠ.	

Το	 Κέντρο	 Α.με.Α	 «Ο	 ΣΩΤΗΡ»	 ανακοινώνει	 την	 ένταξη	 της	 Πράξης	
«Εξοπλισμός	 δύο	 ΚΔΑΠ	 ΜΕΑ	 και	 δύο	 Στεγών	 Υποστηριζόμενης	 Διαβίωσης	 –	
Διαμερίσματα	 από	 το	 Κέντρο	 ΑΜΕΑ	 Ο	 ΣΩΤΗΡ»,	 συνολικού	 προϋπολογισμού	
148.592,00	ευρώ	στον	Άξονα	Προτεραιότητας	«Προώθηση	της	κοινωνικής	ένταξης	
και	 καταπολέμησης	 της	 φτώχειας	 –	 ΕΤΠΑ»	 του	 	 Επιχειρησιακού	 Προγράμματος	
«Κεντρική	Μακεδονία	2014-2020».		

Η	 παρέμβαση	 της	 Ενδιάμεσης	 Διαχειριστικής	 Αρχής	 της	 Περιφέρειας	
Κεντρικής	Μακεδονίας	αφορά	στην	προμήθεια	εξοπλισμού	και	μεταφορικών	μέσων	
δύο	ΚΔΑΠ	–	ΜΕΑ	του	φορέα	μας	και	των	δύο	Στεγών	Υποστηριζόμενης	Διαβίωσης	
Διαμερισμάτων.	Συγκεκριμένα	περιλαμβάνει:		
1.	 Τον	 εξοπλισμό	 του	 ΚΔΑΠ	 –	 ΜΕΑ	 που	 λειτουργεί	 ο	 φορέας	 μας	 στο	 Κολχικό	
Λαγκαδά,	δυναμικότητας	44	ατόμων	με	νοητικές	αναπηρίες.	
2.	 Τον	 εξοπλισμό	 του	 ΚΔΑΠ	 –	 ΜΕΑ	 που	 λειτουργεί	 ο	 φορέας	 στη	 Θεσσαλονίκη,	
δυναμικότητας	50	ατόμων	με	νοητικές	αναπηρίες.		
3.	 Τον	 εξοπλισμό	 της	 Στέγης	 Υποστηριζόμενης	 Διαβίωσης	 «Ο	 ΣΩΤΗΡ	 1»	 που	
λειτουργεί	 ο	 φορέας	 στη	 Θεσσαλονίκη,	 δυναμικότητας	 4	 ατόμων	 με	 νοητικές	
αναπηρίες.		
	



	

4.	 Τον	 εξοπλισμό	 της	 Στέγης	 Υποστηριζόμενης	 Διαβίωσης	 «Ο	 ΣΩΤΗΡ	 2»	 που	
λειτουργεί	 ο	 φορέας	 στη	 Θεσσαλονίκη,	 δυναμικότητας	 4	 ατόμων	 με	 νοητικές	
αναπηρίες.		
5.	 Την	προμήθεια	μεταφορικών	μέσων	για	 την	 εξυπηρέτηση	 των	ωφελούμενων:	3	
Ι.Χ.	Επιβατηγά	Λεωφορεία	9	θέσεων.	

Ο	 φορέας	 έχει	 ήδη	 προβεί	 στην	 ανακαίνιση	 του	 ΚΔΑΠ	 ΜΕΑ	 της	
Θεσσαλονίκης	 και	 έχει	 ξεκινήσει	 εργασίες	 ανακαίνισης	 των	 εγκαταστάσεων	 του	
Κολχικού	Λαγκαδά	και	των	Στεγών.	Η	παρέμβαση	συμβάλλει	στην	αναβάθμιση	των	
υποδομών	 του	 φορέα	 και	 στην	 ενίσχυση	 των	 δομών	 πρόνοιας	 της	 Περιφέρειας	
Κεντρικής	 Μακεδονίας,	 καθώς	 επίσης	 και	 στην	 αναβάθμιση	 της	 ποιότητας	
εκπαίδευσης,	 ψυχαγωγίας	 και	 διαβίωσης	 των	 ατόμων	 με	 αναπηρία	 που	
περιθάλπονται	 στις	 δομές.	 Η	 αντικατάσταση	 του	 παλαιού	 εξοπλισμού	 και	 η	
προμήθεια	 νέου	με	 σύγχρονες	 προδιαγραφές,	 θα	προσφέρει	 τη	 δυνατότητα	 τόσο	
στους	περιθαλπόμενους	όσο	και	στο	επιστημονικό	προσωπικό	να	εφαρμόσουν	νέες	
μεθοδολογίες	 εκπαίδευσης	 με	 σαφώς	 καλύτερα	 αποτελέσματα	 για	 τους	
ωφελούμενους.	 Επιπροσθέτως,	 η	 υλοποίηση	 της	 δράσης	 θα	 προσφέρει	 στους	
ωφελούμενους	 τη	 δυνατότητα	 για	 αξιοπρεπή	 και	 ποιοτική	 εκπαίδευση	 και	
διαβίωση.		

Η	 προμήθεια	 του	 εξοπλισμού	 θα	 πραγματοποιηθεί	 με	 Ανοιχτό	 Δημόσιο	
Διαγωνισμό.		
	
	

Εκ	της	Διοικήσεως	
	


