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Τν Ίδξπκα γηα ην Παηδί «Η Πακκαθάξηζηνο», ιεηηνπξγώληαο σο δηθαηνύρνο ηεο Πξάμεο «ΚΓΗΦ ηος
Ιδπύμαηορ για ηο παιδί η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟ»» (Κσδηθόο ΟΠΣ: 5002641), ζην πιαίζην ηνπ
Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 9 «Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη
δηαθξίζεσλ – Δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο» ηνπ Επηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020»,
ΠΡΟΚΑΛΔΙ
άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (δηαηαξαρέο απηηζηηθνύ θάζκαηνο) ή/θαη
λνεηηθή πζηέξεζε θαη πνπ έρνπλ δπλαηόηεηα απηνεμππεξέηεζεο ζε όηη αθνξά ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο
θαζεκεξηλήο δσήο (απηόλνκε θίλεζε, ζίηηζε, ρξήζε ηνπαιέηαο), ηα νπνία επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ
ζην εκεξήζην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Γηεκέξεπζεο θαη Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο –
Κ.Γ.Η.Φ. «Η Πακκαθάξηζηνο», λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα. Γηα όζνπο εθ
ησλ δπλεηηθά σθεινύκελσλ δελ ζπλάγεηαη από ηα ζπλππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά ν βαζκόο
απηνεμππεξέηεζήο ηνπο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη θιηληθή εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπο από ηνλ Δπηζηεκνληθό Υπεύζπλν ηεο Γνκήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Ιδξύκαηνο.
Τν πξόγξακκα αθνξά ζηε δσξεάλ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ εκεξήζηαο θξνληίδαο θαη
παξακνλήο ζε 75 υθελούμενοςρ, γηα ρξνληθή πεξίνδν 36 μηνών. Η Δνκή έρεη επηιέμεη ην ζύλνιν
ησλ σθεινύκελσλ θαη έρεη ήδε μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο από ηνλ 09/2017 θαη ε παξνύζα, αλνηθηή
πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ κε πεπιοδικούρ κύκλοςρ αξιολόγηζηρ, αθνξά ηελ ππνδνρή
ππόζθεηυν αιηήζευν, κε ζθνπό ηελ άμεζη κάλςτη νπνηαζδήπνηε θελήο ζέζεο πξνθύςεη θαηά
ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, ιόγσ απνρώξεζεο ελόο ή πεξηζζόηεξσλ εθ ησλ 75 ζπλνιηθά
πθηζηάκελσλ σθεινύκελσλ ηεο Δνκήο.

Σελίδα 1

Σην πιαίζην απηό, ν δεύηεξνο πεξηνδηθόο θύθινο αμηνιόγεζεο ζα ολοκληπυθεί ζηιρ 20/02/2019
θαη ζα αθνξά ηελ κάλςτη μίαρ (1) θέζηρ, ιόγσ απνρώξεζεο ελόο εθ ησλ 75 ζπλνιηθά
σθεινύκελσλ ηεο Δνκήο από ηνλ 03/2019 θαη ύζηεξα. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνζεζκίεο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ παξέρνληαη ζηελ ελόηεηα Ε’ ηεο παξνύζαο.

Α. ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Η Δνκή θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο παξέρεη ππεξεζίεο κε πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία θαη
επηζηεκνληθά θξηηήξηα πνπ ζηόρν έρεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ηνπ σθεινύκελνπ
πιεζπζκνύ, πινπνηώληαο θαη' ειάρηζην ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:
Τελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο σθεινύκελνπο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ:
•
•
•

•
•
•
•

Τε κεηαθνξά ησλ σθεινπκέλσλ πξνο θαη από ην Κέληξν, κε κεηαθνξηθό κέζν ηνπ
δηθαηνύρνπ.
Τε δηακνλή θαη ηε δηαηξνθή ηνπο (πξόρεηξν γεύκα).
Τν πξόγξακκα πξάμεσλ εηδηθήο αγσγήο πνπ έρνπλ αλάγθε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε
ΑκεΑ (εξγνζεξαπείεο, ινγνζεξαπείεο, ςπρνζεξαπείεο θαη άιια), βάζεη ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ θάζε σθεινύκελνπ.
Τελ παξνρή αηνκηθήο ή/θαη νκαδηθήο άζθεζεο.
Τελ εθπαίδεπζε ηνπο ζηελ απηνεμππεξέηεζε θαη ηελ εθκάζεζε δξαζηεξηνηήησλ
θαζεκεξηλήο δσήο.
Τε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζή ηνπο θαη δξαζηεξηόηεηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο.
Τε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ςπραγσγίαο, πνιηηηζκνύ θαη άζιεζεο.

Τν 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.
Η Δνκή ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά (εθηόο Σαββάηνπ θαη Κπξηαθήο) γηα ηξία (3) έηε θαη γηα έληεθα (11)
κήλεο αλά έηνο (είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο ηνλ Αύγνπζην) θαη παξέρεη ππεξεζίεο πξνο ηνλ σθεινύκελν
πιεζπζκό όρη πάλσ από 8 ώξεο γηα θάζε σθεινύκελν πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο από θαη
πξνο ηε δνκή.

Σελίδα 2

Β. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Αίηεζε σθεινύκελνπ ή Γνλέα – Κεδεκόλα ή Γηθαζηηθνύ Σπκπαξαζηάηε ηνπ σθεινύκελνπ.
2. Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο. Σε 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 2018, 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) είλαη εξγαδόκελνο/ε απαηηείηαη: α) βεβαίσζε εξγνδόηε αλ είλαη κηζζσηόο/ε
β) ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 αλ είλαη απηναπαζρνινύκελνο/ε ή ειεύζεξνο/ε
επαγγεικαηίαο.
8. Δάλ ην άηνκν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε θξνληίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ σθεινύκελνπ
(γνλέαο/θεδεκόλαο) ή άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ΑκεΑ, απαηηείηαη
αληίγξαθν/α βεβαίσζεο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ/ηνπο ελ ηζρύ.
9. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ σθεινύκελνπ (βεβαίσζε ΑΜΚΑ).
10. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 ηνπ σθεινύκελνπ ή ηνπ λόκηκνπ
θεδεκόλα/ εθπξνζώπνπ, πνπ λα αλαθέξεη όηη:
α) δελ ζα ιακβάλεη απνδεκίσζε γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο ππεξεζίεο πνπ ηνπ
παξέρνληαη από ην ΚΓΗΦ/ινηπό Κέληξν από άιιε ρξεκαηνδνηηθή πεγή (π.ρ. ΔΟΠΥΥ) θαηά
ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πξάμε, θαη
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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.
11. Σε πεξίπησζε σθεινύκελνπ από ίδξπκα/ζεξαπεπηήξην/ΚΚΠΠ, θ.ά.:
 Σρεηηθή
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.
 Σπλνπηηθή έθζεζε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ην βαζκό πξνζαξκνγήο ηνπ αηόκνπ ζην
πξόγξακκα ηνπ ΚΓΗΦ. Σηε 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.
Γ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ
Η δηαδηθαζία επηινγήο σθεινπκέλσλ ζα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ βήκαηα/ζηάδηα:
Μεηά ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ, ζα γίλεη ε επηινγή ησλ σθεινύκελσλ κε ηε
δηαδηθαζία κνξηνδόηεζεο βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ επηινγήο:
1. Τύπνο 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. Εξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ γνλέα / λόκηκνπ θεδεκόλα.
Εηδηθόηεξα, ε κνξηνδόηεζε ησλ θξηηεξίσλ έρεη σο εμήο:
ΚΡΙΣΗΡΙΑ

1. Σύπορ πλαιζίος διαμονήρ

2. Αζθαλιζηική ικανόηηηα
3.Ύτορ
αηομικού
ή
οικογενειακού ειζοδήμαηορ

4. Οικογενειακή καηάζηαζη

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

40

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

10

Αλαζθάιηζηνο/ε

30

Αζθαιηζκέλνο/ε

10

Εηζόδεκα θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο *

20

Εηζόδεκα πάλσ από ην όξην ηεο θηώρεηαο

10

Ύπαξμε άιινπ ΑκεΑ ζηελ νηθνγέλεηα (δελ ππνινγίδεηαη
ν αηηνύκελνο)

12

Μέιε κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ

12

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

8
10
5

Σελίδα 3

5. Δπγαζιακή καηάζηαζη Άλεξγνο/ε
ηος
γονέα
/νόμιμος
Εξγαδόκελνο/ε
κηδεμόνα
(*) Πξνζδηνξίδεηαη κε γλώκνλα δεκνζηεπκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΕΛΣΤΑΤ.
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Γ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
Η αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηνδηθνύο θύθινπο, θαηόπηλ ζρεηηθήο
απόθαζεο ηνπ Δ.Σ. ηνπ Φνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαθνηλώλεηαη κεηαμύ άιισλ ε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία έθαζηνπ θύθινπ θαη ην πιήζνο ησλ σθεινύκελσλ πνπ ζα επηιεγνύλ θάζε θνξά, ζε
απόιπηε επζπγξάκκηζε κε ηηο αλάγθεο ηεο Δνκήο (αλάινγα δειαδή πόζνη σθεινύκελνη ζα έρνπλ
απνρσξήζεη θαη ζα ρξεηάδεηαη ε αλαπιήξσζή ηνπο).
Η δηαδηθαζία επηινγήο ζα πινπνηεζεί από ζρεηηθή Επηηξνπή εμέηαζεο/ειέγρνπ ησλ αηηήζεσλ θαη
επηινγήο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ Πξάμε, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ν Υπεύζπλνο ηεο Πξάμεο.
Εηδηθόηεξα, ζε θάζε θύθιν αμηνιόγεζεο ζα εθαξκόδεηαη ε θάησζη δηαδηθαζία επηινγήο:
1) Εμέηαζε / έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ θαη ππνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ
ζπκκεηερόλησλ/ζέζεσλ ζηελ πξάμε, ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ αηηήζεσλ θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ.
Σην ζηάδην απηό, εθπνλείηαη ζρεηηθόο πίλαθαο δπλεηηθώλ ζπκκεηερόλησλ κε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ
πνπ νη αηηήζεηο ηνπο θξίλνληαη από ηελ Επηηξνπή σο πιήξεηο (πιεξόηεηα δηθαηνινγεηηθώλ θαη
ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο) θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο από ηελ Επηηξνπή.
2) Επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ πξάμε.
Σην ζηάδην απηό, ε Επηηξνπή θαηαξηίδεη ζρεηηθό πίλαθαο θαηάηαμεο θαη επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ
ηεο πξάμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηιαρόλησλ, νη νπνίνη ζα θαηαηαγνύλ/επηιεγνύλ βάζεη
ησλ πέληε (5) πξναλαθεξνκέλσλ θξηηεξίσλ επηινγήο.
Σεκεηώλεηαη ζε απηό ην ζεκείν, πσο ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμύ ππνςεθίσλ, κνλαδηθό θξηηήξην
επηινγήο ζα είλαη ε ηήξεζε ζεηξάο πξνηεξαηόηεηαο σο πξνο ην ρξόλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο.
3) Έθδνζε απόθαζεο θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Σην ζηάδην απηό, ε Επηηξνπή 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.
Επηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε αιιαγώλ ή κε ζπκκεηνρώλ από πιεπξάο σθεινπκέλσλ θαη ζε θάζε
πεξίπησζε ιόγσ κε ππαηηηόηεηαο ηνπ δηθαηνύρνπ, ε Επηηξνπή δύλαηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο
αιιαγέο ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο επηιαρόληεο κε βάζε ην ζπλνιηθό πίλαθα θαηάηαμεο.
Η
ανάπηηζη
ηυν
πινάκυν
http://www.pammakaristos.gr.

θα

γίνει

ζηην

ηλεκηπονική

διεύθςνζη:

Οη σθεινύκελνη είλαη δπλαηόλ λα αζθήζνπλ έλζηαζε θαηά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα εληόο ηξηώλ (3)
εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο,
ηδηνρείξσο.
Μεηά ηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ ελζηάζεσλ, ζα αλαξηεζεί Οπιζηικόρ Πίνακαρ Καηάηαξηρ
ηυν
υθελούμενυν
και
επιλασόνηυν
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε:
http://www.pammakaristos.gr.
Σεκεηώλεηαη ζε απηό ην ζεκείν, πσο θάζε αίηεζε ζα ιάβεη έλαλ μοναδιαίο κυδικό αναγνώπιζηρ
πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
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Η παξάζεζε ησλ πηλάθσλ (θαη ηνπ πξνζσξηλνύ θαη ηνπ νξηζηηθνύ κεηά ηελ εμέηαζε ηπρόλ
ελζηάζεσλ) ζα γίλεη κε γλώκνλα ηνπο ελ ιόγσ κυδικούρ και όσι ηα ονομαηεπώνςμα ησλ
σθεινύκελσλ, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκνζηνπνηεζνύλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη πξνο
απνθπγή νπνηαζδήπνηε πεξίπησζεο πηζαλνύ ζηηγκαηηζκνύ.
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Σεκεηώλεηαη ζε απηό ην ζεκείν, πσο νη επηιαρόληεο θάζε πεξηνδηθνύ θύθινπ ζα έρνπλ πξνηεξαηόηεηα
γηα ηελ θάιπςε ηπρόλ πξόζζεησλ αλαγθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεύηεξνπ
πεξηνδηθνύ θύθινπ ππνβνιήο αηηήζεσλ. Σε πεξίπησζε πνπ γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιόγν νη θελέο ζέζεηο
δελ πιεξσζνύλ από ηνπο επηιαρόληεο ηνπ δεύηεξνπ θύθινπ αμηνιόγεζεο, ηόηε, ζα αλαθνηλσζεί ε
νινθιήξσζε ηνπ ηξίηνπ θύθινπ αμηνιόγεζεο θαη όζεο αηηήζεηο έρνπλ θαηαηεζεί έσο εθείλε ηε ζηηγκή
ζα εμεηαζηνύλ κε γλώκνλα ηε δηαδηθαζία επηινγήο πνπ πεξηγξάθεθε αλσηέξσ.

Δ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Η δςναηόηηηα ςποβολήρ αιηήζευν από ηοςρ υθελούμενοςρ για ηον δεύηεπο πεπιοδικό
κύκλο αξιολόγηζηρ, με ζκοπό ηην κάλςτη μίαρ κενήρ θέζηρ, λόγυ αποσώπηζηρ ενόρ εκ
ηυν 75 ζςνολικά υθελούμενυν ηηρ Γομήρ, είναι εθικηή έυρ και ηην Σεηάπηη
20/02/2019.
Ο ηξίηνο πεξηνδηθόο θύθινο αμηνιόγεζεο ζα μεθηλήζεη από ηελ Πέμπηη 21/02/2019 θαη ζα είλαη
αλνηρηόο κέρξη λα ππάξμεη λεόηεξε αλαθνίλσζε από ην Γ.Σ. ηνπ Φνξέα αλαθνξηθά κε ηελ
νινθιήξσζή ηνπ.
Σρόπος Τποβολής Αιηήζεων : Σηε Γξακκαηεία, κέζσ Fax, κέζσ e-mail.
Σ. ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΓΓΡΑΦΩΝ
Η παξνύζα Πξόζθιεζε, κε ηελ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά, δηαηίζεηαη από ην Ίδξπκα γηα ην Παηδί
«Η Πακκαθάξηζηνο» (Λεσθόξνο Μαξαζώλνο 1, Νέα Μάθξε 19005) θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ζσκαηείνπ (www.pammakaristos.gr) γηα όιν ην δηάζηεκα ππνβνιήο αηηήζεσλ.
Δπίζεο ε Πξόζθιεζε:


Θα αλαξηεζεί ζηνπο Ο.Τ.Α. Α’ θαη Β’ βαζκνύ (Γήκνπο, Πεξηθέξεηα) θαη, εηδηθόηεξα, ζηηο
θνηλσληθέο ππεξεζίεο απηώλ, εληόο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θάιπςεο ηεο πξάμεο.



Θα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Σ.Α.κεΑ. θαη ηεο Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.κεΑ.



Θα απνζηαιεί θαη ζα αλαξηεζεί ζε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο παξνρήο ππεξεζηώλ
θνηλσληθήο πξόλνηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξόλνηαο
Πεξηθεξεηώλ (Κ.Κ.Π.Π.) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο.



Θα απνζηαιεί ζηε Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο ΑΜΔΑ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.

Γηα κάθε πληροθορία νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηε Γραμμαηεία ηνπ
Ιδξύκαηνο.
Γηεύζπλζε: Λεσθόξνο Μαξαζώλνο 1, Νέα Μάθξε 19005
Τει.: 22940 – 96013/92306
Fax: 22940 – 91407
E- mail: info@pammakaristos.gr
Ιζηνζειίδα: www.pammakaristos.gr
Για ηο Ίδρσμα για ηο Παιδί «Η Παμμακάριζηος»
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Νικόλαος Ρούζζος
Πρόεδρος Δ..

Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ

