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ΠΡΟΚΛΗΗ
«ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΚΑΣΡΙΑ (13) ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ».
Ο Διμοσ Κορυδαλλοφ ωσ Δικαιοφχοσ τθσ Πράξθσ με Σίτλο «Κζντρο Ημεριςιασ Φροντίδασ
Ηλικιωμζνων (Κ.Η.Φ.Η.) Διμου Κορυδαλλοφ», με κωδικό ΟΠ «5001565» του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ «ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020», που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Σαμείο,
προςκαλεί
τουσ ωφελοφμενουσ (θλικιωμζνουσ, μθ δυναμζνουσ να αυτοεξυπθρετθκοφν απόλυτα των οποίων
το περιβάλλον που τα φροντίηει εργάηεται ι αντιμετωπίηει ςοβαρά κοινωνικά και οικονομικά
προβλιματα ι προβλιματα υγείασ και αδυνατεί να ανταποκρικεί ςτθ φροντίδα που ζχει αναλάβει.
Σο ΚΗΦΗ αναπλθρϊνει αυτό το κενό με τθν παροχι οργανωμζνθσ κοινωνικισ φροντίδασ, από
ειδικευμζνο προςωπικό, εκελοντζσ και άλλουσ φορείσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ τθσ κοινότθτασ, ςε
κατάλλθλα διαμορφωμζνουσ χϊρουσ θμεριςιασ ι και ολιγόωρθσ παραμονισ), να κατακζςουν
αίτθςθ και δικαιολογθτικά εγγραφισ για τθν πλιρωςθ δεκατριϊν (13) κζςεων ςτο ΚΗΦΗ Δ.
Κορυδαλλοφ.
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ εγγραφισ όλο το χρόνο μζχρι να καλυφκοφν οι
δεκατριϊν (13) κενζσ κζςεισ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Τποβολή αίτηςησ ωφελοφμενων ή ατόμου του ςυγγενικοφ περιβάλλοντοσ που ζχει αναλάβει τη
φροντίδα του, η οποία θα ςυνοδεφεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά (διατίκεται ςτθ Δομι):
1. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. Εάν οι ωφελοφμενοι/εσ είναι αλλοδαποί
από τρίτεσ χϊρεσ απαιτείται και άδεια διαμονισ ςε ιςχφ. Εάν είναι ζλλθνεσ Ομογενείσ
απαιτείται αντίγραφο ταυτότθτασ Ομογενοφσ.
2. Εκτφπωςθ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ ι αντίγραφο αυτοφ για το τρζχον οικονομικό ζτοσ.
3. Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ,

4. Γνωμάτευςθ Θεράποντοσ Ιατροφ, από τθν οποία να προκφπτει αν ο άμεςα ωφελοφμενοσ
είναι πλιρωσ, μερικϊσ ι μθ αυτοεξυπθρετοφμενοσ (κινθτικά – νοθτικά – ψυχικά),
5. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι ωφελοφμενοι δε λαμβάνουν υπθρεςίεσ από άλλο Κζντρο (παρζχεται
ςτθ δομι).

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ:
Α. Κριτιρια και μοριοδότθςθ
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ
1. Κατάςταςθ Τγείασ

1. Ειςόδθμα

1. Οικογενειακι Κατάςταςθ

Πλιρωσ αυτοεξθπθρετοφμενοσ/θ
(κινθτικά- νοθτικά- ψυχικά)
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Μερικϊσ αυτοεξθπθρετοφμενοσ/θ
(κινθτικά- νοθτικά- ψυχικά)
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Μθ αυτοεξθπθρετοφμενοσ/θ
(κινθτικά- νοθτικά- ψυχικά)

10

Κάτω από το όριο τθσ φτϊχιασ

15

Πάνω από το όριο τθσ φτϊχιασ

10

Χιροσ/α, Διαηευγμζνοσ/θ, Άγαμοσ/θ

5

Για οποιαδιποτε άλλθ κατθγορία κριτθρίων θ οποία δεν αναφζρεται ςτον ανωτζρω πίνακα οι
ωφελοφμενοι δε κα λαμβάνουν μόρια, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει απϊλεια του δικαιϊματοσ
ςυμμετοχισ και κατάταξθσ μετά από τθν αντίςτοιχθ μοριοδότθςθ των εναπομεινάντων κριτθρίων.
Σο όριο τθσ φτϊχειασ προςδιορίηεται ςφμφωνα με το κατϊφλι φτϊχειασ τθσ ΕΛΣΑΣ. Αυτό για το
ζτοσ 2016 ορίηεται ςε 4.500 € για μονοπρόςωπα νοικοκυριά προςαυξανόμενα κατά το 0,5 για τον
ςφηυγο και για κάκε παιδί από 14 ζωσ και 24 ετϊν και κατά 0,3 για κάκε παιδί κάτω των 13 ετϊν. Για
τον υπολογιςμό του διακζςιμου ειςοδιματοσ του νοικοκυριοφ, ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ,
λαμβάνεται υπόψθ το ςυνολικό ειςόδθμα μετά τθν αφαίρεςθ του φόρου και τθσ ειςφοράσ και δεν
περιλαμβάνεται οποιοδιποτε επίδομα.
Ο Δικαιοφχοσ βακμολογεί και κατατάςςει τουσ ωφελοφμενουσ ςε πίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά, με
βάςθ το ςφνολο τθσ βακμολογίασ τουσ και ςτθ ςυνζχεια τουσ επιλζγει με βάςθ τον αρικμό τθσ
δυναμικότθτασ τθσ δομισ (ΚΗΦΗ).
Οι ωφελοφμενοι είναι δυνατόν να αςκιςουν ζνςταςθ κατά του ανωτζρω πίνακα εντόσ τριϊν (3)
θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςι του, ενϊπιον του αρμοδίου οργάνου του Δικαιοφχου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ
ΣΑΤΡΟ ΚΑΙΜΑΣΗ

