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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ  

(10(10ος ος κύκλος )κύκλος ) 

««Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής   

ΕιΕι δικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρωνδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων--Καματερού   Καματερού    

(Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα ««ΦΡΟΝΤΙΦΡΟΝΤΙ--ΖΩΖΩ» » και και ««ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )»    » )»      
  

Ο Δήμος Αγίων Ανάργυρων -Καματερού και η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής υλοποιου ν το έ ργο μέ τι τλο: 
«Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας 
στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ")» Κωδ. Πρα ξης/MIS(ΟΠΣ): 5063620. Το έ ργο υλοποιέι ται στο πλαι σιο  της Στρατηγικη ς Βιω σιμης 
Αστικη ς Ανα πτυξης της Αστικη ς Αρχη ς: Αναπτυξιακο ς Συ νδέσμος Δυτικη ς Αθη νας (Α.Σ.Δ.Α.)  μέ σω του   E.Π 
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, και συγχρηματοδοτέι ται  απο  το Ε.Κ.Τ (Ευρωπαι κο  Κοινωνικο  Ταμέι ο). 
 

Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης και Αντικείμενο του Έργου 

Απευθύνεται σε  κατοίκους του δη μου : Αγι ων Αναργυ ρων-Καματέρου  που έντα σσονται στις έξη ς ομα δές 
στο χους: 

 Άτομα χαμηλου  έισοδη ματος και οικονομικα  μη-ένέργα  α τομα, μέ έ μφαση στους δικαιου χους του Ελα χιστου 
Εγγυημέ νου Εισοδη ματος (ΕΕΕ)  που απέιλου νται απο  φτω χέια και κοινωνικο  αποκλέισμο . 

 Νέαρα  ζέυγα ρια, μονογονέι ς, και έν δυνα μέι μητέ ρές για υπηρέσι ές Πρω ιμης Παιδικη ς Παρέ μβασης 
/ανι χνέυσης δυσκολιω ν. 

 Ηλικιωμέ νοι που ανη κουν σέ έυπαθέι ς ομα δές του πληθυσμου . 

 Άτομα και  οικογέ νέιές που ανη κουν σέ έυπαθέι ς ομα δές πληθυσμου   [ ένδέικτικα  : [α νέργοι/μακροχρο νια 
α νέργοι, α τομα μέ αναπηρι α (ΑμέΑ), πα σχοντές απο   (σοβαρα  προβλη ματα υγέι ας, ψυχικέ ς ασθέ νέιές), Ρομα  
/ τσιγγα νοι, μονογονέι κέ ς οικογέ νέιές, κακοποιημέ νές γυναι κές, θυ ματα έμπορι ας (trafficking), προ σφυγές, 
μέτανα στές. 

 Γονέι ς, έκπαιδέυτικοι  και μαθητέ ς, για την λη ψη  υπηρέσιω ν προ ληψης και προαγωγη ς της Ψυχικη ς Υγέι ας. 

Στόχοι του έργου  είναι: 

 η προ ληψη και αντιμέτω πιση της φτω χέιας και του κοινωνικου  αποκλέισμου  και η παρα λληλη στη ριξη της 

κοινωνικη ς έ νταξης οικογένέιω ν και ατο μων που προέ ρχονται απο  έυα λωτές ομα δές του πληθυσμου , 

 η διέυ ρυνση των υπηρέσιω ν υπέ ρ των έυπαθω ν ομα δων του Δη μου για την βέλτι ωση της ποιο τητας ζωη ς τους, 

την αντιμέτω πιση της φτω χέιας και την κοινωνικη ς τους έ νταξη, και 

 η υποστη ριξη των έυπαθω ν ομα δων μέ σω της  λη ψης στοχέυμέ νων υπηρέσιω ν που έντα σσονται το σο στην 

κοινωνικη  έ νταξη ο σο και στην ένι σχυση της σωματικη ς και ψυχικη ς υγέι ας, μέ σα απο  υπηρέσι ές ανοιχτη ς 

φροντι δας. 

Στο χος έι ναι το συ νολο των παρέχο μένων υπηρέσιω ν  του έ ργου να έπιτρέ ψέι στην ένι σχυση της ποιο τητας ζωη ς 
των ατο μων και των οικογένέιω ν, μέ σα στις κοινο τητέ ς τους, ένδυναμω νοντας και υποστηρι ζοντας ταυτο χρονα 
την προω θηση της ανέξαρτησι ας τους, των προσωπικω ν ικανοτη των και των έυθυνω ν τους, μέ σω παρέμβα σέων 
προ ληψης του αποκλέισμου  τους και ένι σχυσης της κοινωνικοποι ησης τους. 
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Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τις ομάδες στόχους  μέσω  του έργου: 

 Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Στήριξη σέ ένη λικές/α τομα   που ανη κουν σέ έυα λωτές ομα δές και 
αντιμέτωπι ζουν δυσκολι ές στην καθημέρινο τητα τους. 

 Οικογενειακή Συμβουλευτική (αποκατα σταση διαπροσωπικω ν σχέ σέων, προ ληψη κρι σέων, ένι σχυση  
γονέι κω ν δέξιοτη των κλπ.) 

 Υπηρεσίες Λογοθεραπείας για παιδια  προσχολικη ς και σχολικη ς ηλικι ας 3-12 έτω ν 

 Υπηρεσίες Εργοθεραπείας (δυσκολι ές αδρη ς και λέπτη ς κινητικο τητας) για παιδια  προσχολικη ς και 
σχολικη ς ηλικι ας 3-12 έτω ν 

 Υπηρεσίες Ειδικής Διαπαιδαγώγησης (ψυχοπαιδαγωγικη  προ ληψη) για παιδια  προσχολικη ς και σχολικη ς 
ηλικι ας 3-12 έτω ν 

 Παρεμβάσεις/επιμορφώσεις στις Σχολικές Μονάδες για την προ ληψη της ψυχικη ς υγέι ας και της ψυχικη ς 
ανθέκτικο τητας 

 Συμβουλευτική Γονέων/ Εφήβων (ομαδικη  η  ατομικη  – βιωματικα  σέμινα ρια) 

 Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για παιδια  προσχολικη ς, σχολικη ς και 
έφηβικη ς ηλικι ας 

 Ψυχαγωγικές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδια  και έφη βους 

 Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας για έ φηβους α νω των 16 έτω ν, για νέ ους έ ως 40 έτω ν, για ηλικιωμέ νους α νω 
των 60 έτω ν 

 Υπηρεσίες Διατροφολογίας για έ φηβους α νω των 16 έτω ν, για νέ ους έ ως 40 έτω ν,  για ηλικιωμέ νους α νω 
των 60 έτω ν. 

 

Οι παρεχόμενες  υπηρεσίες είναι  Δωρεάν για τους ωφελούμενους που 
θα ενταχθούν στο έργο 

Β. Οφέλη από τη συμμετοχή στο έργου 

Η προω θηση των προσδοκω μένων αποτέλέσμα των της Πρα ξης θα πραγματοποιηθέι  μέ σω ένο ς πλέ γματος 
έπιμέ ρους δρα σέων, που θα υποστηρι ξουν πολυ πλέυρα τους ωφέλου μένους και οι οποι ές, μέταξυ  α λλων, 
πέριλαμβα νουν: 

 Άμεση υποστήριξη των ωφελούμενων  με  εξειδικευμένους επιστήμονες (Ψυχολο γους, Κοινωνικου ς 
Λέιτουργου ς) προκέιμέ νου να υποστηριχθου ν σέ  α μέσα ζωτικα  ζητη ματα που αφορου ν τους ι διους και τις 
οικογέ νέιές τους . 

 Η προώθηση της ψυχικής υγείας και της αυτοεκτίμησης των ωφελουμένων και η ενίσχυση της 
οικογενειακής συνοχής. 
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 Η πρώιμη παιδική παρέμβαση και η πρόληψη προβλημάτων στο οικογενειακό περιβάλλον 

 

Γ. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο έργο για τους υποψηφίους –Διαδικασία Επιλογής 

Γ1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ένδιαφέρο μένοι που έπιθυμου ν να συμμέτα σχουν  στο έ ργο θα πρέ πέι να καταθέ σουν μαζι  μέ την Αι τηση  

τους και τα λοιπα  απαιτου μένα δικαιολογητικα : 

1. Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται): Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή με εξουσιοδότηση σε φυσικό 

πρόσωπο. Σε περίπτωση ανήλικου η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον νόμιμο κηδεμόνα (δικαστικο ́ 

συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του). Στην αίτηση αναφέρονται οι ζητούμενες υπηρεσίες 

2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου 

3. Έγγραφο βεβαίωσης / πιστοποίησης τόπου διαμονής στον Δήμο Αγίων Αναργύρων -Καματερού (π.χ. 

βεβαίωση Δήμου ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr ) ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ. 

4. Αντίγραφο Ατομικου ́ / Οικογενειακου ́  εκκαθαριστικου ́  σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει 

καταθέσει φορολογικη ́ δήλωση για το οικονομικο ́ έτος 2021 από το οποίο να προκύπτει ότι το εισόδημα του 

αιτούμενου δεν ξεπερνάει  : 

α) σε περίπτωση μονομελούς νοικοκυριού τα 10.000€,   

β) σε περιπτώσεις  οικογενειών με δυο μέλη τα 16.000€ 

γ) σε περιπτώσεις οικογενειών με ένα τέκνο τα 19.000€ 

γ) σε περιπτώσεις οικογενειών με πάνω από ένα τέκνο τα 21.000€ 

Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν υποχρεούνται να υποβάλλει φορολογική δήλωση τότε υποβάλλει σχετική 

υπεύθυνη δήλωση περί μη σχετικής υποχρέωσης. 

Και κατά περίπτωση απαιτείται επιπλέον: 

 Εα ν ο ωφέλου μένος έι ναι άνεργος απαιτέι ται αντι γραφο απο  την Κα ρτα Ανέργι ας του ΟΑΕΔ σέ ισχυ . 

 Εα ν ο ωφέλου μένος είναι Αμεα απαιτέι ται  να συνυποβληθέι  μέ την αι τηση  σχέτικη  πιστοποι ηση απο  ΚΕΠΑ 

 Εα ν ο ωφέλου μένος έι ναι Υπήκοος Τρίτων Χωρών απαιτέι ται  αντι γραφο της αδέι ας διαμονη ς έν ισχυ ́ . Εάν 

είναι Έλληνας ομογένη ς απαιτέι ται αντι γραφο ταυτο τητας ομογένου ς. 

 Εα ν ο υποψη φιος ανη κέι στην κατηγορι α Ρομά απαιτέι ται βέβαι ωση της Κοινωνικη ς Υπηρέσι ας ο τι 

έ χουν έγγραφέι  στην Κοινωνικη  Υπηρέσι α / Κέ ντρο Κοινο τητας του Δη μου Αγι ων Αναργυ ρων-Καματέρου    

 Εα ν ο ωφέλου μένος αιτείται μέσω του έργου υπηρεσίες σχετικές με άλλο μέλος της οικογένειας του ( 

πχ  παιδι  ) και υπηρέσι ές ο πως οικογένέιακη  συμβουλέυτικη  κλπ. το τέ απαιτέι ται να προσκομισθέι  κατα  την υποβολη  

της αι τησης  Πιστοποιητικο  οικογένέιακη ς κατα στασης (να έ χέι έκδοθέι  έντο ς τέλέυται ου 6μη νου) 

Γ2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 Η έπιλογη  των συμμέτέχο ντων διένέργέι ται απο  Τριμέλη  Επιτροπη . 

 Βασικο  κριτη ριο έπιλογη ς των υποψηφι ων έι ναι η έ νταξη τους στις ομα δές στο χους της προ σκλησης μέ βα ση 

την υποβολη  των ανωτέ ρω δικαιολογητικω ν κατα  πέρι πτωση. Απο  τη διαδικασι α έλέ γχου των αιτη σέων 

προκυ πτέι λι στα έπιλέγέ ντων των υποψηφι ων μέ σέιρα  προτέραιο τητας (μέ βα ση την ω ρα/ημέρομηνι α 

υποβολη ς της αι τησης). Επιλέ γονται τα α τομα έ ως τη συμπλη ρωση του αριθμου  των διαθέ σιμων θέ σέων του 

έ ργου. 
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Η ανα ρτηση των οριστικω ν πινα κων θα γι νέι στην ιστοσέλι δα https://frontizo-agankam.gr  μέ βα ση τους 

αριθμου ς πρωτοκο λλων των αιτου μένων να συμμέτα σχουν στο έ ργο και την τη ρηση της Νομοθέσι ας πέρι  

προσωπικω ν δέδομέ νων. 

 Η διαδικασι α έπιλογη ς των υποψηφι ων ξέκινα  μέ την λη ξη της χρονικη ς πέριο δου υποβολη ς των 

δικαιολογητικω ν και θα ακολουθηθου ν τα παρακα τω βη ματα: 

1. Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των υποψηφίων 

συμμετεχόντων/θέσεων στο έργο σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των 

δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό, ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών και καταρτίζεται σχετικός 

πίνακας  συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή ως 

πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την 

Επιτροπή. 

2.  Επιλογή συμμετεχόντων στο έργο. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακα κατάταξης και 

επιλογής των ωφελούμενων του έργου βάσει των  προαναφερόμενων κριτηρίων επιλογής. 

3.  Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει σχετική 

απόφαση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της κάθε αίτησης. 

 

Δ. Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής –Περίοδος Υποβολής 

Αιτήσεις θα γι νονται δέκτέ ς  από 22/11/2022 έως 22/12/2022 και ω ρές 10:00 – 14:00 ημέρησι ως, ως 
εξής : 

Ηλεκτρονικά στην ηλέκτρονικη  διέυ θυνση: aitiseis@frontizo-agankam.gr   

Εντύπως στο  ΣΗΜΕΙΟ: Δ' ΚΑΠΗ, Καζαντζα κη 8 & Ανδρο νικου, Άγιοι Ανα ργυροι  Τηλ.: 2132039932 είτε 

αυτοπροσω πως ή μέ σω α λλου έξουσιοδοτημέ νου  προσω που – έφο σον η έξουσιοδο τηση έ χέι θέωρηθέι  ως 

προς το γνη σιο της  υπογραφη ς τους απο  δημο σια αρχη  μέ τα δικαιολογητικα  συμμέτοχη ς. 

Για πέρισσο τέρές πληροφορι ές σχέτικα  μέ τα απαραι τητα δικαιολογητικα  και τις Αιτη σέις συμμέτοχη ς, οι 

ένδιαφέρο μένοι θα μπορου ν να απέυθυ νονται καθημερινά και ώρες 10:00 – 15:00 στην κα Ζάγκα 

Δέσποινα  Τηλ.: 2132039932 (Δέυτέ ρα έ ως  Παρασκέυη ,  Καζαντζα κη 8 & Ανδρο νικου, Άγιοι Ανα ργυροι) 
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