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Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών 

Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) 

Ταχ. Δ/νση :Λεωφ.Πεντέλης 92 
Ταχ. Κώδικας: 152 34 Χαλάνδρι 
Πληροφορίες: Κορίνα Παρδάλη 
Τηλέφωνο: 210-6814125 
Email: infopegkap@gmail.com 
 
 

 
 

Χαλάνδρι,  21 Ιουλίου 2022 

                    Α.Π.: 132 

 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 
Μίας (1) θέσης ωφελούμενου  στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, δυναμικότητας έξι (6) 

ατόμων στο Χαλάνδρι Αττικής, της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - 

Παιδιών Νοητικά Υστερούντων 

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), 
στο πλαίσιο της παροχής φροντίδας ατόμων με αναπηρία υλοποιεί 1 Σ.Υ.Δ. δυναμικότητας 6 ατόμων, η 
οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» και στην κατηγορία πράξης 
«Πρόληψη του ιδρυματισμού και του Στιγματισμού ΑμεΑ» (οργάνωση και λειτουργία Στεγών 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ). Το Έργο υποστηρίχθηκε για 3 χρόνια από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

άτομα με νοητική υστέρηση (στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι») να υποβάλουν αίτηση πλήρωσης 

μίας (1) θέσης ωφελούμενου, συνοδευόμενης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή 

υπηρεσιών Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με έδρα, επί της οδού Λεωφ. Πεντέλης 92, Τ.Κ. 152 34 

στο Χαλάνδρι Αττικής. 

Α. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 Παροχή υπηρεσιών διαμονής και ημερήσιας φροντίδας σε έξι (6) ωφελούμενους (μεταξύ αυτών και οι 
θέσεις που προκηρύσσονται), οι οποίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τα κατωτέρω:  

• Τη διαμονή και τη διατροφή  

• Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ           

βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.  

• Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης.  

• Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής     ζωής.  
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• Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.  

• Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης. 

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινά όλο το 24ωρο.   
 
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται). Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του). Ειδικότερα, για 
τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και εφόσον δεν έχει οριστεί 
νόμιμος εκπρόσωπός τους, την αίτηση δύναται να την υποβάλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του αρμοδίου 
φορέα, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση υποβολής αίτησης του αρμοδίου οργάνου του ιδρύματος.  
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου  
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  
4. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου από ΚΕΠΑ, εν ισχύ.  
5. Βεβαίωση Δείκτη Νοημοσύνης από Δημόσιο Φορέα. 
6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.  
 
ΙΙ) Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα/στάδια:  
 

1) Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων/θέσεων στη Σ.Υ.Δ., 
σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών.  

2) Η  επιστημονική ομάδα θα εκδώσει σχετική έκθεση για το βαθμό ικανότητας του ατόμου να 
ενταχθεί στη Σ.Υ.Δ. .  

 
Δ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν ιδιοχείρως ή 

ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και 

Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων, στην έδρα της, επί της οδού Λεωφ. Πεντέλης 92, 

Τ.Κ. 152 34 στο Χαλάνδρι Αττικής, έως ότου καλυφθεί η μία (1) θέση ωφελούμενου.  

Μετά την πλήρωση της θέσης θα υπάρξει άμεση ανακοίνωση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
 
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

Η παρούσα διατίθεται από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά 

Υστερούντων, στην έδρα της, επί της οδού Λεωφ.Πεντέλης 92, Τ.Κ. 152 34 στο Χαλάνδρι Αττικής και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα (www.pegkap.gr) . 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κορίνα Παρδάλη στα τηλ.: 210-
6814125, e-mail: infopegkap@gmail.com, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00-13:30.  
 

 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

ΟΜΗΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 
Συνημμένα Ανακοίνωσης:  
1. Αίτηση συμμετοχής  
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