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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
  

«Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων»  ∆ήµου Εορδαίας 
(∆ράση Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας) 

 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Εορδαίας (Κ.Ε.∆.Ε.), ως φορέας υλοποίησης 

της δράσης «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης», εντεταγµένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας  ∆υτ. 

Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 

ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
   
 να υποβάλλει, µέχρι τις 15-12-2017, ως έµµεσα ωφελούµενος, το ειδικό έντυπο 
αίτησης (στην οποία αναφέρονται και τα απαραίτητα απαιτούµενα δικαιολογητικά) 
που θα προµηθευτεί στα Γραφεία µας (B. Σοφίας 28 – Πτολεµαϊδα), προκειµένου να 
εντάξει στο πρόγραµµα Κ.Η.Φ.Η συγγενικό ηλικιωµένο άτοµο η ΑΜΕΑ (άµεσα 
ωφελούµενο) του οποίου έχει τη φροντίδα για την αξιολόγηση και επιλογή των 
ωφελουµένων µε το σύστηµα της µοριοδότησης από ειδική Επιτροπή της Κ.Ε.∆.Ε. 
 
                                                       Η πράξη στοχεύει : 

• Στην ενίσχυση της απασχολησιµότητας και της ισότιµης συµµετοχής των 

έµµεσα ωφελουµένων ατόµων στην εργασία µέσω της υποστήριξής τους, µε την 

παροχή φροντίδας σε ηλικιωµένα και λοιπά άτοµα µη δυνάµενα να 

αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική 

διευκόλυνση των έµµεσα ωφελούµενων ατόµων ως προς την ενσωµάτωσή τους 

στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναµικό, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της 

οικονοµίας σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών. 
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• Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µε την ισότιµη πρόσβαση όλων στην 

αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινοµένων περιθωριοποίησης και 

κοινωνικού αποκλεισµού. 

• Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων ανδρών και γυναικών, 

καθώς και µη ηλικιωµένων (ΑµεΑ, κλπ) που χρήζουν υποστηρικτικών 

υπηρεσιών, αλλά και νοσηλευτικών υπηρεσιών. 

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουµένων, συνδυαστικά, είναι τα εξής : 
 
Α. Των έµµεσα ωφελούµενων ατόµων : Το οικογενειακό εισόδηµα, η οικογενειακή 
κατάσταση και η εργασιακή κατάσταση. 
Β. Των άµεσα ωφελούµενων ατόµων : Το οικογενειακό εισόδηµα, η οικογενειακή 
κατάσταση και η κατάσταση υγείας. 
 
Απαιτούµενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και µοριοδοτούνται : 
 

1. Θεωρηµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. Για περίπτωση αλλοδαπών 
από τρίτες χώρες, άδεια παραµονής σε ισχύ, εάν δε πρόκειται Έλληνες 
Οµογενείς, αντίγραφο ταυτότητας Οµογενούς. 

2. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σηµειώµατος για το οικονοµικό έτος 2016. 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
4. Γνωµάτευση θεράποντος γιατρού από την οποία να προκύπτει αν ο/η 

ωφελούµενος/η είναι πλήρως, µερικώς ή µη αυτοεξυπηρετούµενος (κινητικά-
νοητικά- ψυχικά). 

 
Για όσους αδυνατούν να µετακινηθούν για την έγκαιρη συγκέντρωση και υποβολή 
των δικαιολογητικών, προβλέπεται, σε συνεννόηση µε το προσωπικό της δοµής,  η 
παροχή σχετικής βοήθειας.  
 
Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, στους 
εξυπηρετούµενους σε ειδικά διαµορφωµένο κτίριο, (Κ.Η.Φ.Η.) στο ισόγειο της 
οδού Γαλιάνης 2 (τηλ. 24630 54803) από εξειδικευµένο προσωπικό : ∆ύο 
Κοινωνικές Επιµελήτριες, µία Νοσηλεύτρια και µία Οικιακή Βοηθό.  
 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Εορδαίας  (Κ.Ε.∆.Ε.) στεγάζεται στην οδό Βασ. 
Σοφίας 28 – Πτολεµαϊδα – Τηλ. 24630 81232 . 
 

Για την Κ.Ε.∆.Ε. 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
Ευστάθιος Κατσίδης 
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