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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Φίισλ Παηδηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Ννκνύ Άξηαο “Αγία 
Θενδώξα” ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Ήπεηξνο 2014 - 2020» Άμνλαο  Πξνηεξαηόηεηαο 5 
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΓΙΑΚΡΙΔΩΝ» Ο νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό 
Κνηλσληθό Σακείν Με ηίηιν: «Κέληξα Γηεκέξεπζεο – Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Αηόκσλ κε 
Αλαπεξία»  

Π Ρ Ο  Κ Α Λ Δ Ι 

Σα Άηνκα κε Αλαπεξία (λνεηηθή πζηέξεζε, ζύλδξνκν DOWN) ειηθίαο άλσ ησλ 15 
εηώλ θαη ησλ δύν θύισλ, πνπ ζην εμήο ζα θαινύληαη σθεινύκελνη, λα ππνβάινπλ 
αίηεζε ζπλνδεπόκελε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
δηεκέξεπζεο – εκεξήζηαο θξνληίδαο ζην Κέληξν Γηεκέξεπζεο θαη Ηκεξήζηαο 
Φξνληίδαο Α.κε.Α ηνπ πιιόγνπ. Δληόο 10 εκεξώλ από ηελ δεκνζίεπζε ηεο 
παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη όρη πέξα ηηο: 13/05/2022 και ώπα 15:00 ζηε γξακκαηεία 
ηνπ πιιόγνπ ή ειεθηξνληθά ζην email: s.g.f.a.e.a.agiatheodora@gmail.com ( 
Πνπξλάξη, Πέηα Άξηαο η.θ.:47200 θαη ώξεο 7:00 κε 15:00 κ.κ. Πιεξνθνξίεο ζην ηει: 
26810-75557) 

 

Α.ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

Θα παξέρνληαη ππεξεζίεο ζε εηθνζηπέληε  (25) σθεινύκελνπο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ κεηαθνξά ηνπο από θαη πξνο ην Κέληξν  

 Σε δηακνλή θαη ηελ παξνρή πξόρεηξνπ γεύκαηνο γηα ηελ δηαηξνθή ηνπο. 

 Σν πξόγξακκα πξάμεσλ εηδηθήο αγσγήο πνπ έρνπλ αλάγθε αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο ηνπ θάζε ΑκεΑ (εξγνζεξαπείεο, θπζηθνζεξαπείεο θαη άιια), βάζεη ηνπ 
εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θάζε σθεινύκελνπ  

 Σελ παξνρή αηνκηθήο ή θαη νκαδηθήο άζθεζεο 
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 Σελ εθπαίδεπζε ηνπο ζηελ απηνεμππεξέηεζε θαη ηελ εθκάζεζε δξαζηεξηνηήησλ 
θαζεκεξηλήο δσήο 

 Σε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζή ηνπο θαη δξαζηεξηόηεηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο 

 Σε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ςπραγσγίαο, πνιηηηζκνύ θαη άζιεζεο  

 Δμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο γηα θάζε σθεινύκελνπ ζηα Σκήκαηα 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ Κέληξνπ. 

Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζε πελζήκεξε ιεηηνπξγία, από Γεπηέξα έσο 
Παξαζθεπή,  γηα 8 ώξεο εκεξεζίσο θαη θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ 07.00-
15.00. ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
κεηαθνξά ησλ σθεινπκέλσλ από θαη πξνο ην Κέληξν.  

 

Β. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

1. Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο. 
ε πεξίπησζε κε ύπαξμεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ (π.ρ πεξηπηώζεηο αηόκσλ 
πνπ δηαβηνύλ ζε ηδξύκαηα) νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο). Δάλ ν 
σθεινύκελνο είλαη αιινδαπόο από ηξίηεο ρώξεο απαηηείηαη θαη αληίγξαθν ηεο 
άδεηαο 

2. Αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο, ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, ή ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θνξνινγηθή δήισζε.  

3. Αληίγξαθν Βεβαίσζεο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ σθεινπκέλνπ ζε ηζρύ. 

4. Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

5. Αληίγξαθν ηεο θάξηαο αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, εθόζνλ ην άηνκν πνπ είλαη 
επηθνξηηζκέλν κε ηε θξνληίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ σθεινύκελνπ 
(γνλέαο/θεδεκόλαο) είλαη άλεξγνο/ε. 

6. Αληίγξαθν βεβαίσζεο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο, ζε ηζρύ, ηνπ αηόκνπ πνπ 
είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ θξνληίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ σθεινπκέλνπ 
(γνλέαο/θεδεκόλαο) ή  άιινπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο. 

7. Βεβαίσζε ΑΜΚΑ (Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο ) 

8. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 1998/1986 ηνπ σθεινπκέλνπ ή 
ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ πνπ λα αλαθέξεη: 
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(α) δελ ζα ιακβάλεη απνδεκίσζε γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο ππεξεζίεο πνπ 
ηνπ παξέρνληαη από ην ΚΓΗΦ από άιιε ρξεκαηνδνηηθή πεγή (π.ρ. ΔΟΠΤΤ) θαηά 
ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πξάμε θαη  

(β) δελ ζα ιακβάλεη  ππεξεζίεο από άιιν ΚΓΗΦ ή άιιν θνξέα παξνρήο 
παξεκθεξώλ ππεξεζηώλ, ν νπνίνο  ρξεκαηνδνηείηαη από εζληθνύο ή θαη 
θνηλνηηθνύο πόξνπο, θαηά ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πξάμε. 

 

ε πεξίπησζε σθεινπκέλνπ από ίδξπκα/ζεξαπεπηήξην/ΚΚΠΠ θ.α: 

 ρεηηθή βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ//λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 
ηδξύκαηνο/ζεξαπεπηεξίνπ/ΚΚΠΠ, θ.α. πνπ λα πηζηνπνηεί ηε δηαβεβαίσζε 
ηνπ ζε απηό θαη λα βεβαηώλεη όηη, ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ αηηνύληνο γηα 
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξάμε, ζα πξνζθνκίζεη ζην δηθαηνύρν όιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην αηνκηθό θαη θνηλσληθό ηζηνξηθό ηνπ 
σθεινπκέλνπ θαη ζρεηηθή έθζεζε-αμηνιόγεζε ηνπ σθεινπκέλνπ από ηελ 
επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ηδξύκαηνο. 

 πλνπηηθή έθζεζε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ην βαζκνύ πξνζαξκνγήο 
ηνπ αηόκνπ ζην πξόγξακκα ηνπ ΚΓΗΦ. ηε ζρεηηθή έθζεζε ζα πξέπεη 
επίζεο λα βεβαηώλεηαη όηη ν ππνςήθηνο σθεινύκελνο ζπλαηλεί γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξάμε. 

ΗΜΔΙΩΗ: Γηα ηνπο σθεινύκελνπο πνπ δηαβηνύλ ζε ηδξύκαηα θιεηζηήο 
πεξίζαιςεο/ζεξαπεπηήξηα/ΚΚΠΠ, θ.α, ε αδπλακία πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 
/ εγγξάθσλ κπνξεί λα θαιπθζεί κε ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ 
εθπξνζώπνπ ηνπ ηδξύκαηνο κεηά από ζρεηηθή απόθαζε εμνπζηνδόηεζεο ηνπ 
αξκόδηνπ νξγάλνπ ηνπ ηδξύκαηνο 

 

 

Γ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Η επιλογή ηυν υθελούμενυν θα ππαγμαηοποιηθεί με ηη διαδικαζία ηηρ 
μοπιοδόηηζηρ βάζει ηυν παπακάηυ κπιηηπίυν επιλογήρ: 

1) Σύπνο πιαηζίνπ δηαλνκήο (ίδξπκα θιεηζηήο πεξίζαιςεο, νηθνγελεηαθό ή άιιν 
ζηεγαζηηθό πιαίζην) 

2) Αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ σθεινπκέλνπ 

3) Αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό εηζόδεκα(ζην εηζόδεκα δελ πεξηιακβάλεηαη 
νπνηνδήπνηε επίδνκα) 
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4) Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

5) Δξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ γνλέα/θεδεκόλα 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΩΦΔΛΟΤΜΈΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ 
ΚΑΙ Η ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΑΤΣΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ 

1. Σύπορ πλαιζίος 
διανομήρ 

Ίδξπκα θιεηζηήο 
πεξίζαιςεο,ζεξαπεπηήξην/θθππ 
 

40 

 Οηθνγελεηαθή ηύπνπ ζηεγαζηηθέο δνκέο 
\9αηνκηθή,νηθνγελεηαθή θαηνηθία,ΤΓ 

10 

2. Αζθαλιζηική 
ικανόηηηα 

Αλαζθάιηζηνο/ε 30 

 Αζθαιηζκέλνο/ε 10 

3. Ύτορ αηομικού ή 
οικογενειακού  
ειζοδήμαηορ 

Δηζόδεκα θάησ από ην όξην ηεο 
θηώρεηαο 

20 

 Δηζόδεκα πάλσ από ην όξην ηεο 
θηώρεηαο 
 

10 

4. Οικογενειακή 
καηάζηαζη 

Ύπαξμε άιινπ Α.κε.Α ζηελ νηθνγέλεηα 
(δελ ππνινγίδεηαη ν αηηνύκελνο) 

12 

 Μέιε κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ 
 

12 

 Σξίηεθλνη/Πνιύηεθλνη 
(άλσ ησλ δύν εμαξηώκελσλ κειώλ 
εθηόο ηνπ σθεινπκέλνπ) 

8 

5. Δπγαζιακή 
καηάζηαζη ηος 
γονέα/νομίμος 
κηδεμόνα 

Άλεξγνο/ε 10 

 Δξγαδόκελνο/ε 
 

5 
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Από ην 2020, ζύκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ, ην θαηώθιη ηεο θηώρεηαο νξίδεηαη ζε 
5.269€ γηα κνλνπξόζσπα λνηθνθπξηά πξνζαπμεκέλα θαηά ην 0,5 γηα ηνλ 
ζύδπγν θαη γηα θάζε παηδί από 14 έσο 24 εηώλ θαη θαηά 0,3 γηα θάζε παηδί 
θάησ ησλ 13 εηώλ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνύ, ζηελ 
παξνύζα πξόζθιεζε, ιακβάλεηαη ππόςε ην ζπλνιηθό εηζόδεκα κεηά ηελ 
αθαίξεζε ηνπ θόξνπ θαη ηεο εηζθνξάο θαη δελ πεξηιακβάλεηαη νπνηνδήπνηε 
επίδνκα. 

Διδικόηεπα η διαδικαζία επιλογήρ θα ακολοςθήζει ηα παπακάηυ βήμαηα/ζηάδια 
: 

1) Δμέηαζε/έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ/ζέζεσλ 
ζηελ πξάμε, ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ αηηήζεσλ θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ. 

ην ζηάδην απηό, εθπνλείηαη ζρεηηθόο πίλαθαο δπλεηηθώλ ζπκκεηερόλησλ κε ηνλ 
αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ νη αηηήζεηο ηνπο θξίλνληαη από ηελ Δπηηξνπή σο πιήξεηο 
(πιεξόηεηα δηθαηνινγεηηθώλ θαη ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο) θαη επνκέλσο γίλνληαη 
δεθηέο από ηελ Δπηηξνπή. 

2) Δπηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ πξάμε.  

ην ζηάδην απηό, ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη ζρεηηθό πίλαθα θαηάηαμεο θαη επηινγήο 
ησλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηιαρόλησλ, νη 
νπνίνη ζα επηιεγνύλ βάζεη ησλ πέληε (5) πξναλαθεξόκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο. 

3) Έθδνζε απόθαζεο θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

ην ζηάδην απηό, ε Δπηηξνπή εθδίδεη ζρεηηθή απόθαζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
δηαδηθαζίαο επηινγήο. Ο Φνξέαο δεκνζηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα, ελεκεξώλεη ηνπο 
σθεινύκελνπο θαη αλαξηά ζρεηηθό Πξνζσξηλό Πίλαθα Απνηειεζκάησλ ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ (www.amea-agiatheodora.gr) ζηηο: 16/05/2022 

Οη σθεινύκελνη κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ένζηαζη, θαηά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, πξνο 
ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο έσο ηηο 20/05/2022 θαη ώξα 15:00 

ηελ ζπλέρεηα θαη κεηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ ελζηάζεσλ, ζα αλαξηεζεί ν 
Οπιζηικόρ Πίνακαρ Καηάηαξηρ ησλ σθεινπκέλσλ θαη επηιαρόλησλ ζηηο 23/05/2022 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιόγνπ (www.amea-agiatheodora.gr) 

Γ. ΚΑΣΑΘΔΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

Οη αηηήζεηο καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, κπνξνύλ λα 
ππνβιεζνύλ ηδηνρείξσο (θαηόπηλ ξαληεβνύ), ηαρπδξνκηθώο θαη κέζσ ππεξεζίαο 

mailto:info@merimnakaterini.gr


ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ 

«ΑΓΙΑ  ΘΕΟΔΩΡΑ» 
_____________________________________ 

 

ΣΑΥ. Δ/ΝΗ: ΠΟΤΡΝΑΡΙ – ΠΕΣΑ ΑΡΣΑ 

ΣΚ. 472 00   ΣΗΛ./ FAX: 26810 75557 

Ε-mail: s.g.f.a.e.a.agiatheodora@gmail.com 
 

 

           
 

 

ηαρπκεηαθνξάο ζηε γξακκαηεία  ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Φίισλ Παηδηώλ κε Δηδηθέο 
Αλάγθεο Ν.Άξηαο Γηεύζπλζε: Πνπξλάξη Πέηα Άξηαο η.θ.:47200 Σειέθσλν 
Δπηθνηλσλίαο/ΦΑΞ: 26810-75557 

ΑΙΣΗΔΙ ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΜΔ ΟΠΟΙΟΓΗΠΟΣΔ ΣΡΟΠΟ ΜΔΣΑ ΣΗΝ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες  ρσξίο λα 
αμηνινγεζνύλ θαη ζα δεηεζεί από ηνλ απνζηνιέα λα ηηο παξαιάβεη πίζσ. 

 

Δ. ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ  

Σελ πξόζθιεζε κπνξεί θαλείο λα ηελ αλαδεηήζεη  

-ηε γξακκαηεία  ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Φίισλ Παηδηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο 
Ν.Άξηαο Γηεύζπλζε: Πνπξλάξη Πέηα Άξηαο η.θ.:47200 Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο/ΦΑΞ: 
26810-75557 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα (www.amea-agiatheodora.gr) 

 ηηο  ηζηνζειίδεο ηεο Δ..Α.κεΑ(www.esaea.gr) θαη ηεο 
Π.Ο..Γ.Κ.Α.κεΑ(www.posgamea.gr ) 

 ηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Αξηαίσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ 
ππεξεζηώλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηαο Άξηαο, Γήκνπ 
Αξηαίσλ, )ζηα Κέληξα Κνηλόηεηαο Γήκνπ Αξηαίσλ θαη Γήκνπ Νηθνιάνπ θνπθά 
θαη ζηα ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Αξηαίσλ. 

 ηνπο δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο παξνρήο ππεξεζηώλ ζε Α.κε.Α 
Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Άξηαο, ρνιηθέο Μνλάδεο 
Δηδηθήο Αγσγήο & Δθπαίδεπζεο (.Μ.Δ.Α.Δ), ΚΓΑΠ-ΜΔΑ ηνπ Γήκνπ Αξηαίσλ, 
ΚΔΦΙΑΠ Άξηαο, ύιινγνο Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Α.κε.Α Άξηαο 
“Αγθαιηά”, ύιινγνο Α.κε.Α Άξηαο, ζην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξόλνηαο 
Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, Οηθνηξνθείν “Αίνινο”,  πξνθεηκέλνπ  λα ελεκεξώζνπλ 
γνλείο /λόκηκνπο θεδεκόλεο ή εθπξνζώπνπο, ή λα δηεξεπλήζνπλ γηα δπλεηηθά 
σθεινύκελνπο πνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ΚΓΗΦ ηνπ πιιόγνπ καο. 

 

Άπηα 03/05/2022             

 
 

  ςνημμένα Ππόζκληζηρ: 
1. Αίηηζη ςμμεηοσήρ 
2. Τπεύθςνη Γήλυζη  

http://www.esaea.gr/
http://www.posgamea.gr/

