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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΙΑ 
ΣΟ «ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΗΜΔΡΔΤΗ ΚΑΙ ΗΜΔΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΓΙΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ 

ΤΣΔΡΗΗ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΔΑ» 

Ο ύλδεζκνο Πξνζηαζίαο Παηδηώλ θαη ΑκΔΑ, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο 
Πξάμεο: Κέληξν Γηεκέξεπζεο θαη Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο γηα Άηνκα κε Ννεηηθή Τζηέξεζε: 
Παξνρή Τπεξεζηώλ Ηκεξήζηαο θξνληίδαο, Παξακνλήο θαη Γηθηύσζεο γηα Άηνκα κε Ννεηηθή 
Τζηέξεζε κε θσδηθό ΟΠ (MIS) 5002074 ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 9 
(Πξνώζεζε ηεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη δηαθξίζεσλ – 
Γηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο), πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό 
Σακείν, ηνπ Δ.Π. Αηηηθήο 2014-2020. 
 

πποζκαλεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ να καηαθέζοςν ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

Γύλαληαη λα ππαρζνύλ ζην πξόγξακκα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε (όπσο 
πξνζδηνξίδεηαη ζην ΦΔΚ-Αξ. Φύιινπ 1506/Β/04-05-2012), πνπ θαηνηθνύλ ζην λνκό Αηηηθήο.  
 

ημειώνεηαι όηι οι 40 θέζειρ ηων δςνηηικά ωθελοςμένων θα καλςθθούν από 
αιηήζειρ ηων δικαιούσων ζύμθωνα με ηην βαθμολογική ηοςρ καηάηαξη.  
Η παποσή ηων ςπηπεζιών πποβλέπεηαι να διαπκέζει για 33 μήνερ.  
 

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εμππεξεηνύκελσλ αλέξρεηαη ζηα 40 άηομα. Οη ππεξεζίεο 
ζα παξέρνληαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα-Παξαζθεπή) γηα 8 ώξεο εκεξεζίσο (σξάξην 
ιεηηνπξγίαο 07:30 – 15:30) γηα θάζε σθεινύκελν, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξόλνπ κεηαθνξάο 
πξνο θαη από ην Φνξέα.  
 
Σνλίδεηαη όηη νη σθεινύκελνη ηνπ Κέληξνπ δε ζα ιακβάλνπλ απνδεκίσζε γηα ηηο 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη από ην ΚΓΗΦ/ινηπό Κέληξν από 
άιιε ρξεκαηνδνηηθή πεγή (π.ρ. ΔΟΠΤΤ) θαηά ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πξάμε θαη 
δε ζα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο από άιιν ΚΓΗΦ ή άιιν θνξέα παξνρήο παξεκθεξώλ 
ππεξεζηώλ, ν νπνίνο ρξεκαηνδνηείηαη από εζληθνύο ή/θαη θνηλνηηθνύο πόξνπο, θαηά ηελ 
πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Πξάμε. 
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ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 
 

Σν Κέληξν θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ παξέρεη ππεξεζίεο κε πξνζεθηηθή 
πξνεηνηκαζία θαη επηζηεκνληθά θξηηήξηα κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ηνπ 
σθεινύκελνπ πιεζπζκνύ, πινπνηώληαο θαη’ ειάρηζην ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 
 

- Σε κεηαθνξά ησλ σθεινπκέλσλ πξνο θαη από ην Κέληξν, κε κεηαθνξηθό κέζν 
ηνπ πλδέζκνπ Πξνζηαζίαο Παηδηώλ θαη ΑκΔΑ.  

- Σε δηακνλή θαη ηε δηαηξνθή ηνπο.  

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

- Σελ παξνρή αηνκηθήο ή/θαη νκαδηθήο άζθεζεο.  

- 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. 
 
Σν ζύλνιν ησλ πξναλαθεξόκελσλ ππεξεζηώλ έρνπλ σο ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 
δσήο ησλ σθεινύκελσλ, ηε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε θαη ελίζρπζε ηεο θνηλσληθνπνίεζήο 
ηνπο θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο. 
 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
Για ηην εγγπαθή ππνβάιινληαη ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

1.Αίηεζε πκκεηνρήο ε νπνία ρνξεγείηαη από ην Φνξέα. 

2.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 δηακνλήο ελ ηζρύ. Δάλ είλαη Έιιελαο νκνγελήο απαηηείηαη αληίγξαθν ηαπηόηεηαο 
νκνγελνύο. 

3.Αληίγξαθν ή εθηύπσζε Αηνκηθνύ ή νηθνγελεηαθνύ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο 
εθόζνλ ην άηνκν ππνρξενύηαη λα έρεη θαηαζέζεη θνξνινγηθή δήισζε γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 
2015, ή ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενύηαη. 

4.Αληίγξαθν Βεβαίσζεο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ σθεινύκελνπ, ελ ηζρύ. 

5.Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

6.Δάλ ην άηνκν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε θξνληίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
σθεινύκελνπ (γνλέαο/θεδεκόλαο) είλαη άλεξγνο/ε, απαηηείηαη αληίγξαθν ηεο θάξηαο αλεξγίαο 
ηνπ ΟΑΔΓ. 

7.Δάλ ην άηνκν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε θξνληίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
σθεινύκελνπ (γνλέαο/θεδεκόλαο) ή άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ 
ΑκΔΑ, απαηηείηαη  
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αληίγξαθν/α βεβαίσζεο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ/ηνπο ελ ηζρύ. 

8.Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο (βεβαίσζε ΑΜΚΑ). 

9.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 ηνπ σθεινύκελνπ ή ηνπ 
λόκηκνπ θεδεκόλα/εθπξνζώπνπ, πνπ λα αλαθέξεη όηη: 

α.  Γελ ζα ιακβάλεη απνδεκίσζε γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο ππεξεζίεο πνπ ηνπ 
παξέρνληαη από ην ΚΓΗΦ/ινηπό Κέληξν από άιιε ρξεκαηνδνηηθή πεγή (π.ρ. ΔΟΠΤΤ) θαηά 
ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πξάμε, θαη 

β.  Γελ 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. 

10.ε πεξίπησζε σθεινύκελνπ από ίδξπκα/ζεξαπεπηήξην/ΚΚΠΠ, θ.α.: 

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

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

Γηα ηνπο σθεινύκελνπο πνπ δηαβηνύλ ζε ηδξύκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο / 
ζεξαπεπηήξηα / ΚΚΠΠ, θ.α. ε αδπλακία πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ/εγγξάθσλ ησλ 
αλσηέξσ ζεκείσλ 1, 2, 4 θαη 7, δύλαηαη λα θαιπθζεί κε ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ηδξύκαηνο, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε εμνπζηνδόηεζεο ηνπ 
αξκόδηνπ νξγάλνπ ηνπ ηδξύκαηνο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Η ηελική επιλογή γίλεηαη από ηελ εηδηθή επηηξνπή εμέηαζεο/ειέγρνπ ησλ αηηήζεσλ 
θαη επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ, ε νπνία νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ 
Πξνζηαζίαο Παηδηώλ θαη ΑκΔΑ, ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα επηινγήο: 
 

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

2.Αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ σθεινύκελνπ. 
3.Αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (ζην εηζόδεκα δελ πεξηιακβάλεηαη νπνηνδήπνηε 

επίδνκα). 
4.Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 
5.Δξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ γνλέα/λόκηκνπ θεδεκόλα. 
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Δηδηθόηεξα, ε κνξηνδόηεζε ησλ θξηηεξίσλ έρεη σο εμήο:  
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ    ΑΝΑΛΤΗ ΜΟΡΙΩΝ    

1. Σύπνο πιαηζίνπ 
δηακνλήο 

  Ίδξπκα θιεηζηήο πεξίζαιςεο, ζεξαπεπηήξηα / ΚΚΠΠ, 
θ.α. 

40   
     

  Οηθνγελεηαθνύ ηύπνπ  ζηεγαζηηθέο  δνκέο  
(αηνκηθή/νηθνγελεηαθή θαηνηθία, ΤΓ). 

10   
     

2. Αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα 

  
Αλαζθάιηζηνο/ε 

30   
     

  
Αζθαιηζκέλνο/ε 

10 
  

    
     

3. Ύςνο αηνκηθνύ 
νηθνγελεηαθνύ 
εηζνδήκαηνο 

ή 
 
Δηζόδεκα θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο * 

20   
    
     

  
Δηζόδεκα πάλσ από ην όξην ηεο θηώρεηαο 10 

  
    
 
 

     

4. Οηθνγελεηαθή 
θαηάζηαζε 

  Ύπαξμε άιινπ ΑκΔΑ ζηελ νηθνγέλεηα (δελ ππνινγίδεηαη 
ν αηηνύκελνο) 

12   
     

  Μέιε κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ 12   

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

8   
     

5. Δξγαζηαθή θαηάζηαζε 
ηνπ γνλέα /λόκηκνπ 
θεδεκόλα 

 Άλεξγνο/ε 10   

 
Δξγαδόκελνο/ε 

5 
  

     
        
 
* Πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην θαηώθιη θηώρεηαο ηεο ΕΛΣΤΑΤ. Απηό γηα ην έηνο 2015 
νξίδεηαη ζε 4.512 € γηα κνλνπξόζσπα λνηθνθπξηά πξνζαπμαλόκελα θαηά ην 0,5 γηα ηνλ 
ζύδπγν θαη γηα θάζε παηδί από 14 έσο θαη 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. 
 
Από ηε δηαδηθαζία κνξηνδόηεζεο πξνθύπηεη ιίζηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ κε ζεηξά 
πξνηεξαηόηεηαο. Δπηιέγνληαη ηα άηνκα έσο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαζέζηκσλ 
ζέζεσλ. Η αλάξηεζε ησλ νξηζηηθώλ πηλάθσλ ζα γίλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ 
Πξνζηαζίαο Παηδηώλ θαη ΑκΔΑ. 
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Η δηαδηθαζία επηινγήο ζα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ βήκαηα/ζηάδηα:  
 

1.Δμέηαζε/έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ θαη ππνινγηζκόο 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 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 
θαηαηαγνύλ/επηιεγνύλ βάζεη ησλ 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, πεξηγξάθνληαο επίζεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο/ζηάδηα πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

 
Καηόπηλ ν δηθαηνύρνο πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο δεκνζηνπνίεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ελεκέξσζεο ησλ σθεινπκέλσλ. 
 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε αιιαγώλ ή κε ζπκκεηνρώλ από πιεπξάο 
σθεινπκέλσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ιόγσ κε ππαηηηόηεηαο ηνπ δηθαηνύρνπ, ε Δπηηξνπή 
δύλαηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο επηιαρόληεο κε βάζε ην 
ζπλνιηθό πίλαθα θαηάηαμεο. 
 

Οη σθεινύκελνη κπνξνύλ λα αζθήζνπλ έλζηαζε θαηά ηνπ πίλαθα επηιεγέλησλ, πξνο 
ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο  εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ 
ελζηάζεσλ ζα αλαξηεζεί ν Οξηζηηθόο Πίλαθαο Καηάηαμεο ησλ σθεινπκέλσλ θαη ησλ 
επηιαρόλησλ. 

 
 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 
 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηελ Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπλνδεπόκελε 
από ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαζεκεξηλά από Γεπηέξα – Παξαζθεπή θαη 08:00’ – 
15:00’: 
 α. ηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ Πξνζηαζίαο Παηδηώλ θαη ΑκΔΑ (Β. Μειά 1,  155 62, 
Υνιαξγόο Αηηηθήο) 

  β. Δίηε ελαιιαθηηθά, κέζσ courier ή ηαρπδξνκείνπ 
 
Καηαληκηική ημεπομηνία παπαλαβήρ ηων αιηήζεων είναι η 08/06/2017 ζηιρ 15:00 μ.μ. 

 
 
 
 



  

 
Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΓΓΡΑΦΩΝ 
 

Η παξνύζα δηαηίζεηαη από ην «ύλδεζκν Πξνζηαζίαο Παηδηώλ θαη ΑκΔΑ», αλαξηάηαη 
δε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ, ζηε δηεύζπλζε www.coveramea.gr θαζώο επίζεο θαη 
ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Δ..Α.κε.Α θαη ηεο Π.Ο..Γ.Κ.Α.κεΑ. 

Δπηπιένλ, ε παξνύζα δηαηίζεηαη από ηνλ Φνξέα ζηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ησλ 
Γήκσλ ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο, ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηα 
παξαξηήκαηα ηνπ, ζε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο παξνρήο ππεξεζηώλ θνηλσληθήο 
πξόλνηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθεξεηώλ (Κ.Κ.Π.Π.) 
θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο, θαζώο επίζεο ζηε Γ/λζε Πξνζηαζίαο ΑΜΔΑ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.  
 

Οη ελδηαθεξόκελνη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο κπνξνύλ λα 
επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ Τπεύζπλε θ. Λέηζνπ Διέλε ηειεθσληθά ζην (2106518719), είηε κέζσ 
e–mail (kdhfspp@gmail.com), είηε ζηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ Πξνζηαζίαο Παηδηώλ θαη 
ΑκΔΑ (Β. Μειά 1, 155 62, Υνιαξγόο Αηηηθήο).  

 
Η ΠΡΑΞΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ (ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ) 
 

Ο νόμιμορ εκππόζωπορ 
 

Κωνζηανηίνορ-Πολςσπόνηρ Σίγκαρ 
Ππόεδπορ Γ.. 

 
 

 
ΤΝΗΜΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

1. Αίηεζε πκκεηνρήο  

2. Τπεύζπλε Γήισζε Γνλέα – Κεδεκόλα  

3. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ηδίνπ 

4. Τπεύζπλε Γήισζε Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ Ιδξύκαηνο – Θεξαπεπηεξίνπ  

 

 


