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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΣΗΚΩΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ (ΔΒΔ), ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κεληξηθή Μαθεδνλία», Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΑΞ09Β «Πξνψζεζε 

ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο – ΔΚΣ», ιεηηνπξγψληαο σο δηθαηνχρνο ηεο πξάμεο «Γηα βίνπ κάζεζε αηφκσλ πνπ 

δηαβηνχλ θάησ ηνπ νξίνπ ηεο απφιπηεο θηψρεηαο ζηελ εηδηθφηεηα θξνληηζηψλ – ζπλνδψλ ΑκεΑ» κε θσδηθφ ΟΠ 5010815,  

θαιεί  

άηνκα άλσ ησλ 18 εηψλ πνπ δηαβηνχλ θάησ απφ ην φξην ηεο απφιπηεο θηψρεηαο λα ππνβάινπλ αίηεζε, ζπλνδεπφκελε κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξφγξακκα επηδνηνχκελεο θαηάξηηζεο ζηελ εηδηθφηεηα θξνληηζηψλ – ζπλνδψλ ΑκεΑ ην νπνίν ζα 

πινπνηεζεί απφ ην Κε.Γη.Βη.Μ. επηπέδνπ 2 ηεο Δηαηξείαο παζηηθψλ Βνξείνπ Διιάδνο. 

Α) ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 

Ζ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 400 σξψλ, απφ ηηο νπνίεο νη 120 ψξεο ζα αθνξνχλ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη νη 280 ψξεο πξαθηηθή 

άζθεζε ζε 25 άηοκα ποσ δηαβηούλ θάηφ από ηο όρηο ηες απόισηες θηώτεηας, ζηελ εηδηθόηεηα θροληηζηώλ – ζσλοδώλ ΑκεΑ. Σν 

πξφγξακκα είλαη επηδνηνχκελν κε κεηθηέο απνδνρέο 5,00 επξψ αλά ψξα θαηάξηηζεο.  

Σν ζεσξεηηθφ κέξνο, δειαδή νη 120 ψξεο θαη κέξνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, δειαδή νη 160 ψξεο (ζπλνιηθά 37 εκέξεο) ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην Κε.Γη.Βη.Μ. επηπέδνπ 2, ζην Κέληξν Γηεκέξεπζεο - Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο θαη ζηηο ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο 

Γηαβίσζεο (.Τ.Γ.) ΑκεΑ ηεο ΔΒΔ, πνπ βξίζθνληαη ζηε Θεζζαινλίθε, φπηζζελ Αλσηάηεο Γηαθιαδηθήο ρνιήο Πνιέκνπ, ελψ νη 120 ψξεο 

(15 εκέξεο)  πξαθηηθήο άζθεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην θαηαζθελσηηθφ πξφγξακκα ΑκεΑ ηεο ΔΒΔ. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη απφ 25/06/2018 έσο 30/09/2018.  

Δθηφο απφ ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα, θαιχπηνληαη δαπάλεο δηαηξνθήο θαη ηπρφλ δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηηο 37 εκέξεο θαηάξηηζεο ζηνπο ρψξνπο ηεο ΔΒΔ ζα παξέρνληαη απφ έλα ζάληνπηηο θαη έλαο ρπκφο αλά εκέξα ελψ ζα 

θαιχπηνληαη δχν κεηαθηλήζεηο αλά εκέξα κε ηελ πξνζθφκηζε εηζηηεξίσλ ηνπ ΟΑΘ. Γηα ηηο 15 εκέξεο ηεο θαηαζθήλσζεο, ζα παξέρεηαη 

δηαηξνθή εληφο ηεο θαηαζθήλσζεο. Δπίζεο, ε ΔΒΔ ζα έρεη ηελ επζχλε δηακνλήο εληφο ηεο θαηαζθήλσζεο θαη κεηαθίλεζεο ησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ απφ θαη πξνο απηήλ.  

Τπνρξεψζεηο θαηαξηηδνκέλσλ 

Οη θαηαξηηδφκελνη ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ αλειιηπψο ηφζν ην ζεσξεηηθφ φζν θαη ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο θαηάξηηζεο ελψ 

κπνξνχλ λα απνπζηάζνπλ κέρξη ην 10% επί ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο (12 ψξεο) θαη κέρξη ην 10% επί ηεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (28 ψξεο).  Δάλ ν θαηαξηηδφκελνο ππεξβεί ην επηηξεπφκελν φξην απνπζηψλ ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο φζν θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ράλεη ην δηθαίσκα ηεο ελίζρπζεο. 

Β) ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

1) Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (επηζπλάπηεηαη) 

2) Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θνξνινγηθνχ έηνπο 2017 (01/01/2017-31/12/2017) 

3) Βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ηξάπεδα ζε πεξίπησζε χπαξμεο ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ 

4) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

5) Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά κε ηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη ηα φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα (ηίηινη ζπνπδψλ, βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο θ.ι.π.). 

Γ) ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΩΝ  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε έληαμεο ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο είλαη οη σπουήθηοη θαηαρηηδόκελοη λα δηαβηούλ θάηφ από ηο όρηο ηες 

απόισηες θηώτεηας.  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαπάλσ πξνυπφζεζεο ζα ιεθζεί ππφςε ε κειέηε ηνπ Οξγαληζκνχ Έξεπλαο θαη Αλάιπζεο «Γηαλένζηο» ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ην φξην ηεο αθξαίαο θηψρεηαο (2016) ζε επξψ, γηα ηηο εθηφο Αζελψλ αζηηθέο πεξηνρέο, πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Υφρίς ελοίθηο ή ζηεγαζηηθό δάλεηο Μεληαίν Δηήζην 

Μνλνκειέο λνηθνθπξηφ 209 2.508,00 € 

Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα (κεηέξα+1παηδί 8 εηψλ) 337 4.044,00 € 

Εεπγάξη ρσξίο παηδηά 358 4.296,00 € 

Εεπγάξη κε 1 παηδί (8 εηψλ) 481 5.772,00 € 

Εεπγάξη κε 2 παηδηά (8 εηψλ θαη 14 εηψλ) 597 7.164,00 € 

Κάζε επηπιένλ ελήιηθαο 146 1.752,00 € 

Κάζε επηπιένλ παηδί (θάησ ησλ 16 εηψλ) 122 1.464,00 € 



 
 

 

Με ελοίθηο ή ζηεγαζηηθό δάλεηο Μεληαίν Δηήζην 

Μνλνκειέο λνηθνθπξηφ 369 4.428,00 € 

Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα (κεηέξα+1παηδί 8 εηψλ) 554 6.648,00 € 

Εεπγάξη ρσξίο παηδηά 575 6.900,00 € 

Εεπγάξη κε 1 παηδί (8 εηψλ) 717 8.604,00 € 

Εεπγάξη κε 2 παηδηά (8 εηψλ θαη 14 εηψλ) 857 10.284,00 € 

Κάζε επηπιένλ ελήιηθαο 184 2.208,00 € 

Κάζε επηπιένλ παηδί (θάησ ησλ 16 εηψλ) 156 1.872,00 € 

*Πεγή: https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2017/04/poverty_final.2017.pdf  

Δθόζολ πιερείηαη ε παραπάλφ προϋπόζεζε, ε αίηεζε ζα αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 κφξηα 

Κνηλσληθά 

θξηηήξηα   

Έγγακνο κε πξνζηαηεπφκελα κέιε 5 

Άκεζα ή έκκεζα ΑκεΑ  5 

Μέινο κνλνγνλεηθήο, ηξίηεθλεο ή πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο 5 

Δκπεηξία  Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε θξνληίδα αηφκσλ κε αλαπεξία    5 

Δηδηθφηεηα Δηδηθφηεηα αλάινγε κε ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο  5 

πλέληεπμε   Θεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ σο πξνο ηνπ ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηδηαίηεξα 

ζηελ επαηζζεζία σο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία 

1 έσο 5 

Δηδηθφηεξα, ε δηαδηθαζία επηινγήο ζα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ βήκαηα/ζηάδηα:  

1. Δμέηαζε/έιεγρν απφ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο έρνπλ νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο ΔΒΔ, ηνπ ζπλφινπ ησλ παξειεθζέλησλ αηηήζεσλ σο πξνο ην πξναπαηηνχκελν θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

βαζκνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ, ζχληαμε πξαθηηθνχ θαη θαηάξηηζε ζρεηηθνχ πίλαθα θαηάηαμεο θαη επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ ηεο 

πξάμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηιαρφλησλ.  

2. Έθδνζε απφθαζεο πξνζσξηλνχ πίλαθα θαηάηαμεο σθεινπκέλσλ θαη δεκνζίεπζε απηήο κε αλάξηεζε ηνπ πίλαθα ζηελ έδξα θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα (www.esbe.gr) ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Δ..Α.κε.Α 

θαη ηεο Π.Ο.Γ.Κ.Α.κεΑ ζηηο 18/06/2018.  

3. Τπνβνιή έγγξαθσλ ελζηάζεσλ ηδηνρείξσο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο παζηηθψλ Βνξείνπ Διιάδνο, Όπηζζελ Αλσηάηεο Γηαθιαδηθήο 

ρνιήο Πνιέκνπ, απφ 18/06/2018 έσο 21/06/2018 θαη ψξα 12:00 ην κεζεκέξη.  

4. Δμέηαζε ελζηάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο ησλ Δλζηάζεσλ ηα κέιε ηεο νπνίαο έρνπλ νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΒΔ. 

5. Έθδνζε νξηζηηθνχ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ σθεινπκέλσλ θαη επηιαρφλησλ ζηηο 22/06/2018 ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζην ρψξν ηεο ΔΒΔ, 

ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα θαη ηηο ηζηνζειίδεο ηεο Δ..Α.κε.Α θαη ηεο Π.Ο.Γ.Κ.Α.κεΑ θαη ζα θνηλνπνηεζεί ζηε 

Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ 

Γήκσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο.  

Γ) ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΣΟΤ 

Παραθαιούληαη οη ελδηαθερόκελοη λα σποβάιιοσλ αίηεζε εθδήιφζες ελδηαθέροληος καδί κε ηα απαηηούκελα δηθαηοιογεηηθά 

ζσκκεηοτής ηδηοτείρφς, ή κε ζσζηεκέλε επηζηοιή, ή κέζφ σπερεζίας ηατσκεηαθοράς ζηα γραθεία ηες Δηαηρείας παζηηθώλ 

Βορείοσ Διιάδος, Όπηζζελ Αλφηάηες Γηαθιαδηθής τοιής Ποιέκοσ, Σ.Θ. 200 57, Σ.Κ. 551 10, Πσιαία Θεζζαιολίθες, κέτρη θαη ηης 

15/06/2018, εκέρα Παραζθεσή θαη ώρα 14:00. 

Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ζα απνξξίπηνληαη σο εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα 

αμηνινγνχληαη. 

Προζοτή: Η έγθαηρε σποβοιή ζα αποδεηθλύεηαη κόλο από ηολ αρηζκό πρφηοθόιιοσ ηες ΔΒΔ. Η εκεροκελία ζθραγίδας ηοσ 

ηατσδροκείοσ δελ ιακβάλεηαη σπόυε. 

Δ) ΠΑΡΟΥΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ  

Ζ παξνχζα δηαηίζεηαη απφ ηελ Δηαηξεία παζηηθψλ Βνξείνπ Διιάδνο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα (www.esbe.gr). 

Γεκνζηεχεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, ηελ Δ..Α.κε.Α θαη ηελ Π.Ο.Γ.Κ.Α.κεΑ. 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ θ. Σζαιακπνχλε Αηθαηεξίλε ζηα ηει.:2310 489247-9, 

fax 2310 489217, e-mail: esbe@otenet.gr, απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, απφ ηηο 08:00-16:00 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΒΔ.  

Ζ ΠΡΑΞΖ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑIΚΖ  ΔΝΩΖ 

(Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) 

Ζ λφκηκε εθπξφζσπνο 

Διέλε ηπιηαλνχ 

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2017/04/poverty_final.2017.pdf


 

 

 
                                                                   Ημερομθνία υποβολισ: ………/……/2018                                                                                               

                                                                               Αρικμ.πρωτ. (ςυμπλθρώνεται από τθ Δομι):  
                                                                                                                     

                                                                                          ΠΡΟ: 
                                                                                  Εταιρεία παςτικών Βορείου Ελλάδοσ 
                                                                                  Ταχ. Δ/νςθ : Όπιςκεν Ανωτάτθσ Διακλαδικισ  
                                                                                  Σχολισ Πολζμου 
                                                                                  Ταχ. Κώδικασ : 551 10   
                                                                                  Τθλζφωνο : 2310 489247-9 
                                                                                  Fax : 2310 489217 
                                                                                  E-mail : esbe@otenet.gr 

 

Αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ςυμμετοχήσ ςτο πρόγραμμα  
«Δια βίου μάθηςη ατόμων που διαβιοφν κάτω του ορίου τησ απόλυτησ φτώχειασ ςτην 

ειδικότητα φροντιςτών – ςυνοδών ΑμεΑ»  
του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Κεντρική Μακεδονία»                

                                                                                  

Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΟΤ/Ζ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ  

ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ 
  
  

ΣΑΥ. Γ/ΝΖ:   Σ.Κ.  

ΑΡ.ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ   Α.Φ.Μ.    

ΑΜΚΑ  

 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ 
ΚΑΣΑΣΑΖ   

ΠΟΤΓΔ/ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ  

ΣΖΛΔΦΩΝΑ   e-mail   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
    



 

 

 

      

Β. ΤΝΖΜΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΤΠΟΒΑΛΛΩ  
Σίζεηαη Υ ζε όηη ππνβάιιεηαη 
ζπλεκκέλα 

1 Εκκακαριςτικό ςθμείωμα φορολογικοφ ζτουσ 2017 (01/01/2017-31/12/2017) 
  

2 Βεβαίωςθ από τθν αρμόδια τράπεηα ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ςτεγαςτικοφ δανείου 
 

3 Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 
  

4 Βιογραφικό ςθμείωμα 
  

5 
Λοιπά δικαιολογθτικά  (τίτλοι ςπουδών, βεβαιώςεισ προχπθρεςίασ, κλπ)   

7  
 

8   

9   

10   

 

Αηηνύκαη θαη ππνβάιιω ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζε πξόγξακκα θαηάξηηζεο, ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο κε ηίηιν   
«Γηα βίνπ κάζεζε αηόκωλ πνπ δηαβηνύλ θάηω ηνπ νξίνπ ηεο απόιπηεο θηώρεηαο ζηελ εηδηθόηεηα θξνληηζηώλ – ζπλνδώλ ΑκεΑ», ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Κεληξηθή Μαθεδνλία» πνπ ζα πινπνηήζεη ε Δηαηξεία παζηηθώλ Βνξείνπ Διιάδνο. 
Με ηελ παξνύζα αίηεζε, δειώλω επίζεο όηη απνδέρνκαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία ππνβάιινληαη κόλν γηα ηνλ ζθνπό 
ηνλ νπνίν δεηήζεθαλ, ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα.  
 
Ο / Η ΑΙΣΩΝ / ΑΙΣΟΤΑ 
 
 
 
 
 
(ΤΠΟΓΡΑΦΗ - ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ) 
 
 
 

 


