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Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ενεργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – 

ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική 

Μακεδονία» ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εύρεσης ωφελουμένων και προσκαλεί τα 

άτομα με αναπηρία να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα. 

Α. Στόχος της πράξης 

Η πράξη στοχεύει στην: 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών 

υπηρεσιών  

• Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της πρόληψης φαινομένων περιθωριοποίησης και 

κοινωνικού αποκλεισμού  

• Καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των φύλων 

 

Β. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης ως Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα 

με αναπηρίες παρέχει  

α) υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

  Κιλκίς, 26 – 06 – 2019 

                      Αριθμ. πρωτ: 345 

   

Πληροφορίες: Γρηγόρης Κυριακού   

Ταχ. Διευθ: 21ης Ιουνίου 36  

 Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς  

Τηλ: 2341020733  

Φαξ: 2341075384  

E-mail: kkscom@otenet.gr  
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➢ Μεταφορά των ωφελούμενων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του φορέα 

μας 

➢ Διημέρευση και διατροφή (πρόχειρο γεύμα) 

➢ Πράξεις ειδικής αγωγής  (ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική υπηρεσία, εργοθεραπεία, 

φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία κτλ) ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ στη βάση 

εξατομικευμένου προγράμματος 

➢ Αθλητικές δραστηριότητες (προπονητικά προγράμματα και αθλοπαιδείες) 

➢ Κοινωνικοποίηση μέσα από οργανωμένα προγράμματα 

➢ Δημιουργική απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση 

➢ Πρόσβαση στην τεχνολογία και τα ΜΜΕ 

➢ Πρόγραμμα αγωγής υγείας 

➢ Επιμόρφωση και κατάρτιση 

➢ Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και στην εκμάθηση δραστηριοτήτων της καθημερινής 

ζωής 

➢ Παροχή εναλλακτικών θεραπειών από ειδικευμένο προσωπικό 

➢ Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού 

β) δράσεις σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών με σκοπό την ισότιμη ένταξη των ωφελούμενων στην τοπική κοινωνία και την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται για 8 ώρες ημερησίως και περιλαμβάνουν τη μεταφορά από 

και προς τη δομή.  

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται από την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και έως 30/11/2019, με δικαίωμα παράτασης εφόσον 

το πρόγραμμα συνεχιστεί. 

Γ. Ωφελούμενοι – Κριτήρια Επιλογής 

Για την επιλογή των άμεσα ωφελουμένων στους οποίους θα παρέχονται από το Κέντρο 

υπηρεσίες, θα λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ 

1. Τύπος πλαισίου 

διαμονής 

Ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, θεραπευτήρια / ΚΚΠΠ, κ.α. 40 

Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δομές (ατομική/ 

οικογενειακή κατοικία, ΣΥΔ).  

10 

1. Ασφαλιστική ικανότητα 
Ανασφάλιστος/η 30 

Ασφαλισμένος/η 10 

2. Ύψος ατομικού ή 

οικογενειακού εισοδήματος 

Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας * 20 

Εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας 10 

3. Οικογενειακή κατάσταση 

Ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο 

αιτούμενος) 

12 

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών 12 

Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών 

εκτός του ωφελούμενου). 
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4. Εργασιακή κατάσταση 

του γονέα /νόμιμου 

κηδεμόνα 

Άνεργος/η 10 

Εργαζόμενος/η 
5 

* Προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Το όριο της φτώχειας, 

όπως αυτό προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2017 (Δελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ 

22.6.2018 «Κίνδυνος Φτώχειας»), υπολογιζόμενο σε 4.560€ για μονοπρόσωπα 

νοικοκυριά, προσαυξανόμενο κατά: 

- 50% για το σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως 24 ετών 

- 30% για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. 

Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα 

πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου 

και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.  

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων η οποία δεν αναφέρεται στον ανωτέρω 

πίνακα, οι ωφελούμενοι δε θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του 

δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των 

εναπομεινάντων κριτηρίων. 
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Ο Ανάδοχος βαθμολογεί και κατατάσσει τους ωφελούμενους σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, με 

βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και τους επιλέγει με βάση τον αριθμό των θέσεων που 

έχουν εγκριθεί για κάθε Κέντρο.  Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του 

ανωτέρω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίησή του, ενώπιον του αρμόδιου 

οργάνου του Αναδόχου. 

Δ. Δικαιολογητικά 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η υποβολή αίτησης (η οποία 

παρέχεται από την υπηρεσία). Η αίτηση συνοδεύεται από απαραίτητα δικαιολογητικά, 

για τη συγκέντρωση μορίων, που καλύπτουν τα κριτήρια μοριοδότησης. Συγκεκριμένα: 

 

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση 

μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες 

χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής 

απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.  

2. Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το 

άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2015, ή 

σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται. 

3. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ. 

4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. 

5. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου 

(γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

6. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου 

(γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται 

αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.  

7. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).  

8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου 

κηδεμόνα/ εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι: 

α) δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του 

παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την 

περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και  

β) δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών 

υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο 

συμμετοχής του στην πράξη. 
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9. Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα/θεραπευτήριο/ΚΚΠΠ, κ.α.: 

• Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου / νόμιμου εκπροσώπου του 

ιδρύματος/θεραπευτηρίου/ΚΚΠΠ, κ.α. που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να 

βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συμμετοχή του στην πράξη, θα 

προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό 

ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από την 

επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.  

• Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο 

πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη. 

Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης/θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ, 

κ.α.  η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σημείων 1, 2, 4 και 

7 , δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος, 

μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος. 

 

Ε. Διαδικασία 

Η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα/στάδια: 

 

1) Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των 

συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την 

πληρότητα των δικαιολογητικών.  

Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των 

ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών 

και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.  

 

2) Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη.  

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακας κατάταξης και επιλογής των 

ωφελουμένων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα 

καταγούν/επιλεγούν βάσει των 5 προαναφερομένων κριτηρίων επιλογής:  

 

3) Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

επιλογής, περιγράφοντας επίσης τις επιμέρους εργασίες/στάδια που πραγματοποιήθηκαν.  
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Κατόπιν ο δικαιούχος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δημοσιοποίησης των 

αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των ωφελουμένων.  

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς ωφελουμένων και σε 

κάθε περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητας του δικαιούχου, η Επιτροπή δύναται να προβεί στις 

απαραίτητες αλλαγές χρησιμοποιώντας τους επιλαχόντες με βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης.  

 

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 έως την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 

12.00. 

Επισημαίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, υπό τον όρο της προσκόμισης του 

φυσικού αρχείου των δικαιολογητικών εντός της ως άνω προθεσμίας. 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την πλήρωση μία (1) θέσης ωφελούμενου.  

Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο). 

 

Ο πρόεδρος 

 

 

Παύλος Θωμαϊδης 

 


