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Το Χατ(ηηατÝρεlο 1δρýθηκε απü το'Ιδρυμα Ι(οlνO)\ºκιßò Εργασßαζ το Ι973,

α\ια\
ΑθÞνα,...,,2022
Αρ, Πρ,; ,.6,*Ι,

ΠΡΟΣΚ^ΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο πλαßσιο του Εθνικοý Στρατηγικοý Πλαισßου
ΑναφορÜò (ΕΣΠΑ) για την προγραμματικÞ περßοδο 2Ο14-2Ο2Ο, Επιχειρησιακοý ΠρογρÜμματοò
«ΑΤΤΙΚΗ 2Ο14-2Ο20», ¶ξοναò Προτεραιüτηταò (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑ| ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχÞ του ΕΚΤ και τßτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», λειτουργþνταò ωò δικαιοýχοò τηò
πρÜξηò «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑ|ΔΙΑ
ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» (με κωδικü ΟΠΣ 5002481) ,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΡιοΜοΣ
ΩΦΕ^οΥ-
ΜΕΝΩΝ

ΩΡΑΡ|ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔιΑΡΚΕιΑ
ΠΑΡοΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

τοΠοΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜεταφορÜ, διατροφÞ (πρüχειρο

γεýμα), αδικÞ ογωγÞ, ατομικÞ Þ/και
ομαδικÞ Üσκηση, εκποßδευση
αυτοεξυπηρÝτησηò, εκμÜθηση
δραστηριοτÞτων κqθημερινÞò ζωÞò,
δημιουργικÞ απασχüληση,
δραστηριüτητεò κοινωνικοποßησηò,
προγρÜμματα ψυχαγωγßαò,
πολιτισμοý και Üθλησηò, κτλ

Ýωò
30.06.2023

ΔÞμοò
Μεταμüρφωσηò

ΑmκÞò

ΔΡΥΜΑ ΚΟ ΝΩΝιΚΗΣ ΕΡΓΑΣ ΑΣ / ΧΑτΖΗΠΑτΕΡΕ Ο Κ.Α,Σ,Π

Üτομα με αναπηρßα (εγκεφαλικÞ παρÜλυση και συνοδÜ προβλÞματα) ηλικßαò 2,5 Ýωò 12
ετþν (στο εξÞò θα καλοýνται «ωφελοýμενοι») να υποβÜλλουν αßτηση συνοδευüμενη με τα
απαραßτητα δικαιολογητικÜ για την συμμετοχÞ τουò στο πρüγραμμα:

ß. ΚÝντρο
ΔιημÝρευσηò και
ημερÞσιαò
Φροντßδαò για
ταιδIÜ με
εγκεφαλικÞ
ταρÜλυση και
συνοδÜ προβλÞματα

1

ΚενÞ θÝση

ΔευτÝρα -
ΠαρασκευÞ

07:00 - 15:00



ιΔΡγΜΑ ΚΟιΝΩΝιΚΗΣ ΕΡΓΑΣιΑΣ / ΧΑτΖΗπΑτΕΡΕιο Κ.Α,Σ.Π.

ΑιτÞσειò συμμετοχÞò θα γΙνονται στη Γραμματεßα του Ιδρýματοò ΚοινωνικÞò Εργασßαò, που
λειτουργεß, στη Μεταμüρφωση, Ηροδüτου 1, Τ,Κ. 144 51, απü τη ΠÝμπτη Ο8ΙlΟΙ2Ο22 Ýωò χαι
τη ΠαρασκευÞ 16,Ι12Ι2022 και þρεò ß0:00πμ.13:00μμ.

Η επιλογÞ των Üμεσα ωφελουμÝνων θα γßνει σýμφωνα με τα κριτÞρια και τιò διαδικασßεò που
ορßζονται στηνπρüσκληση υποβολÞòπροτÜσεωνΑΤΤ026/31-08-2016 τηò ΠεριφÝρειαò ΑττικÞò,

με τßτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Δ Ι ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ ΚΑ

1. Αßτηση συμμετοχÞò (επισυνÜπτεται) Η αßτηση υποβÜλλεται απü τον νüμιμο εκπρüσωπü
του (δικαστικü συμπαραστÜτη, επßτροπο Þ ασκοýντα την επιμÝλειÜ του). Ειδικüτερα, για
τουò ωφελοýμενουò που διαβιοýν σε ιδρýματα κλειστÞò περΙθαλψηò και εφüσον δεν Ýχει
οριστεß νüμιμοò εκπρüσωπüò τουò, την αßτηση δýναται να την υποβÜλει ο νüμιμοò
εκπρüσωποò του αρμοδßου φορÝα, συνοδευüμενη απü σχετικÞ απüφαση υποβολÞò
αßτησηò του αρμοδßου οργÜνου του ιδρýματοò.

2. Αντßγραφο αστυνομικÞò ταυτüτηταò Þ διαβατηρßου Þ πιστοποιητικü γεννÞσεωò. Σε
περßπτωση μη ýπαρξηò των προαναφερομÝνων (π.χ. περιπτþσειò ατüμων που
διαβιοýν σε ιδρýματα) οποιοδÞποτε Üλλο Ýγγραφο ταυτοποßησηò. ΕÜν ο ωφελοýμενοò
εßναι αλλοδαπüò απü τρßτεò χþρεò απαιτεßται και αντßγραφο τηò Üδειαò διαμονÞò εν ισχý.
ΕÜν εßναι ¸λληναò ομογενÞò απαιτεßται αντßγραφο ταυτüτηταò ομογενοýò.

3. Αντßγραφο Þ εκτýπωση Ατομικοý Þ Οικογενειακοý εκκαθαρισπκοý σημειþματοò εφüσον
το Üτομο υποχρεοýται να Ýχει καταθÝσε| φορολογικÞ δÞλωση για το φορολογικü Ýτοò
2021 Þ σχετικÞ υπεýθυνη δÞλωση σε περßπτωση που δεν υποχρεοýται.

4, Αντßγραφο Βεβαßωσηò πιστοποßησηò τηò αναπηρßαò του ωφελοýμενου, εν ισχý

5. Αντßγραφο Πιστοποιητικοý οιΚογενειακÞò

6. ΕÜν το Üτομο που εßναι επιφορτισμÝνο με τη φροντßδα του συγκεκριμÝνου ωφελοýμενου
(γονÝαò / κηδεμüναò) εßναι Üνεργοò/η, απαιτεßται αντßγραφο τηò κÜρταò ανεργßαò του
ΟΑΕΔ. Σε αντßθετη περßπτωση θα χρειαστεß αντßγραφο βεβαßωσηò εργασßαò Þ
οποιοδÞποτε Üλλο Ýγγραφο πιστοποιεß την τρÝχουσα εργασßα αυτοý.

7. ΕÜν το Üτομο που εßναι επιφορτισμÝνο με τη φροντßδα του συγκεκριμÝνου ωφελοýμενου
(γονÝα( κηδεμüναò) Þ Üλλο μÝλοò τηò οικογÝνειαò ανÞκει στην ομÜδα των ΑμεΑ,

ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΚÝντρο ΑποκατÜστασηò & ΣτÞριξηò Παιδιοý
Ηροδüτου 1 , ΝßΙεταμüρφωση ΑττικÞò Τ.Κ. 144 5º
Τηλ,: 2102Β25622 (Διεýθυνση) | 2102826913 (Γραμματεßα Κ.Α.Σ.Π.)
E-ma ji : ike(akasD.ar | Ι στοσελßδα : ιιν\ßιßν.Καsο.οτ

σελ. 2

ΑιτÞσειò που θα υποβληθοýν με οποιοδÞποτε τρüπο μετÜ την παραπÜνω ημερομηνßα και þρα
θα απορρßπτοwαι ωò εκπρüθεσμεò, δεν θα αξιολογοýνται και θα επιστρÝφονται.

κατÜστασηò.



ιΔΡγΜΑ ΚοιΝΩΝιΚΗΣ ΕΡΓΑΣ]ΑΣ / ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕ Ο Κ.Α,Σ,Π

απαιτεßται αντßγραφο/α βεβαßωσηò πιστοποßησηò τηò αναπηρßαò του/τουò εν ισχý.

8. Πιστοποιητικü ασφαλιστικÞò ικανüτηταò (βεβαßωση ΑΜΚΑ)

θ. Υπεýθυνη ΔÞλωση του Üρθρου 8 παρ,4 του ν. 15θθ/1 θ86 του ωφελοýμενου Þ του
νüμιμου κηδεμüνα / εκπροσþπου, που να αναφÝρει üτι:

(α) δεν θα λαμβÜνει αποζημßωση για τιò συγχρηματοδοτοýμενεò υπηρεσßεò που του

παρÝχονται απü το ΚΔΗΦ / λοιπü ΚÝντρο απü Üλλη χρηματοδοτικÞ πηγÞ (π.χ. ΕΟΠΥΥ)
κατÜ την περßοδο συμμετοχÞò του στην πρÜξη, και
(β) δεν θα λαμβÜνει υπηρεσßεò απü Üλλο ΚΔΗΦ Þ ÜΜο φορÝα παροχÞò παρεμφερþν
υπηρεσιþν, ο οποßοò χρηματοδοτεßται απü εθνικοýò Þ/και κοινοτικοýò πüρουò, κατÜ την

περßοδο συμμετοχÞò του στην πρÜξη.

Κατüπιν τηò λÞξηò τηò διαδικασßαò υποβολÞò αιτÞσεων ο φορÝαò θα προβεß στην επιλογÞ των
ωφελοýμενων με τη διαδικασßα μοριοδüτησηò βÜσει των παρακÜτω κριτηρßων επιλογÞò:

,l . Τýποò πλαισßου διαμονÞò (ßδρυμα κλειστÞò περßθαλψηò, οικογενειακü Þ ÜΜο στεγαστικü
πλαßσο).

2. ΑσφαλιστικÞ ικανüτητα του ωφελοýμενου.
3. Ατομικü Þ οικογενειακü εισüδημα (στο εισüδημα δεν περιλαμβÜνεται οποιοδÞποτε

επßδομα).
4. ΟικογενειακÞ κατÜσταση.
5. ΕργασιακÞ κατÜσταση του γονÝα/νüμιμου κηδεμüνα.

Η διαδικασßα επιλογÞò θα γßνει με βÜση την μοριοδüτηση των ακüλουθων κριτηρßων

ΚΡΙΤΗΡιΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΚÝντρο ΑποκατÜστασηò & ΣτÞριξηò Παιδιοý
Ηροδüτου 1, Ιν]εταμüρφωση ΑττικÞò Τ,Κ. 'Ι44 5º
º ηλ,: 2102825622 (Διεýθυνση) Ι 210282691 3 (Γραμματεßα Κ,Α.Σ.Π,)
E-mail: ike@kaso,ar | Ιστοσελßδα: Vv\VVv.kasD.ar

σελ. 3

10. Σε περßπτωση ωφελοýμενου απü ßδρυμα / θεραπευτÞριο / ΚΚΠΠ, κ.α.:

(α) ΣχετικÞ βεβαßωση του αρμüδιου οργÜνου/νüμιμου εκπροσþπου του ιδρýματοò /

θεραπευτηρßου / ΚΚΠΠ, κ,α. που να πιστοποιεß την διαβßωσÞ του σε αυτü και να

βεβαιþνει üτι, σε περßπτωση επιλογÞò του αιτοýντοò για την συμμετοχÞ του στην πρÜξη,
θα προσκομßσει στον δικαιοýχο üλεò τιò απαραßτητεò πληροφορßεò για το ατομικü και
κοινωνικü ιστορικü του ωφελοýμενου και σχετικÞ Ýκθεση/αξιολüγηση του ωφελοýμενου
απü την επιστημονικÞ ομÜδα του ιδρýματοò.
(β) ΣυνοπτικÞ Ýκθεση τηò επιστημονικÞò ομÜδαò για το βαθμü προσαρμογÞò του

ατüμου στο πρüγραμμα του ΚΔΗΦ, Στη σχετικÞ Ýκθεση πρÝπει επßσηò να βεβαιιßνεται
üτι ο υποψÞφιοò ωφελοýμενοò συναινεß για τη συμμετοχÞ του στην πρÜξη.
Για τουò ωφελοýμενουò που διαβιοýν σε ιδρýματα κλειστÞò περßθαλψηò / θεραπευτÞρια
/ ΚΚΠΠ, κ.α. η αδυναμßα προσκüμισηò των δικαιολογητικþν/εγγρÜφων των ανωτÝρω
σημεßων 1,2, 4 και 7, δýναται να καλυφθεß με σχετικÞ υπεýθυνη δÞλωση του νüμιμου
εκπροσþπου του ιδρýματοò, μετÜ απü σχετικÞ απüφαση εξουσιοδüτησηò του αρμüδιου
οργÜνου του ιδρýματοò.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ



]ΔΡγΜΑ ΚοιΝΩΝιΚΗΣ ΕΡΓΑΣ ΑΣ / ΧΑτΖΗΠΑτΕΡΕ Ο Κ,Α,Σ,Π

1, Τýποò
πλαισßου
διαμονÞò

2. ΑσφαλιστικÞ
ικανüτητα

3. ¾ψοò
ατομικοý Þ
οικογενειακοý
εβοδÞματοò

4. ΟικογενειακÞ
κατÜσταση

5. ΕργασιακÞ
κατÜσταση του

γονÝοß/νüμιμου
κηδεμüνα

"Προσδιορßζεται σýμφωνα με το κατþφλι φτþχειαò τηò ΕΛΣΤΑΤ, Αυτü για το Ýτοò 2Ο21 ορßζεται
Το κατþφλι τηò φτþχειαò ανÝρχεται στο ποσü των 5.251 ευρþ ετησßωò ανÜ μονοπρüσωπο
νοικοκυριü και σε 11 .028 ευρþ για νοικοκυριÜ με δýο ενÞλικεò και δýο εξαρτþμενα παιδιÜ ηλικßαò
κÜτω των 14 ετþν,. Το ισοδýναμο μÝγεθοò του νοικοκυριοý υπολογΙζεται με βÜση την
τροποποιημÝνη κλßμακα του ΟΘΣΑ, σýμφωνα με την οποßα ορßζεται συντελεστÞò στÜθμισηò 1

για τον πρþτο ενÞλικα, 0,5 για το δεýτερο ενÞλικα και μÝλη 14 ετþν και Üνω και 0,3 για παιδιÜ
13 ετþν και κÜτω, ΠαρÜδειγμα: Το εισüδημα ενüò νοικοκυριοý με δýο ενÞλικεò και δýο παιδιÜ
κÜτω των 14 ετιßν διαιρεßται με το συντελεστÞ ισοδυναμßαò (1+0,5+(2χ0,3)=) 2,1, ενüò
νοικοκυριοý με δýο ενÞλικεò με (1+0,5=) 1 ,5, ενüò νοικοκυριοý με 2 ενÞλικεò και 2 παιδιÜ ηλικßαò
14 ετþν και Üνω με (1+3χ(ο,5)=) 2,5 κλπ--

Για τον υπολογισμü του διαθÝσιμου εισοδÞματοò του νοικοκυριοý, στην παροýσα πρüσκληση,
λαμβÜνεται υπüψη το συνολικü εισüδημα μετÜ την αφαßρεση του φüρου και τηò εισφορÜò και δεν
περιλαμβÜνεται οποιοδÞποτε επΙδομα

ß ΧΑΤΖΗηΑΤΕΡΕΙΟ ΚÝντρο ΑποκατÜστασηò & ΣτÞριξηò Παιδιοý
Ηροδüτου 1, Μεταμüρφωση ΑττικÞò Τ,Κ. 144 51
Τηλ,: 2102825622 (Διεýθυνση) Ι 2º02826θ13 (Γραμματεßα Κ.Α,Σ.Π,)
E-m α ßΙ : ike(okasD.or | Ι στοσελßδα : ι,ν\ννν.ΚαSο.ατ

1δρυμα κλειστÞò περßθαλψηò, θεραπευτÞρια / Κ,Κ,Π.Π. κ,Ü 40

Οικογενθακοý ýπου στεγαοτκÝò ωμÝò (ατομικÞ/οικογενειακÞ κατοικßα, ΣΥΔ) 10

ΑνασφÜλιστοò-η JU

ΑσφαλισμÝνοò-η 10

Ε|σüδημα κÜτω απü το üριο τηò φτþχειαò* 2ο

Επßδομα πÜνω απü το üριο τηò φτdJχειαò 10

¾παρξη Üλλου ΑμεΑ στην οικογÝνεια (δεν υπολογßζετα| ο αιτοýμενοò) 12

ΜÝ,\η μονογονετκþν οικογενειιßν 12

8

¶νεργοò-η 10

Εργαζüμενοò-η

σελ. 4

Τρßτεκνοι / Πολýτεκνοι (Üνω των δýο εξαρτß.bμενων μελþν εκτüò του
ωφελοýμενου)

5



ΔΡγΜΑ Κο ΝΩΝιΚΗΣ ΕΡΓΑΣßΑΣ / χΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕ ο Κ,Α,Σ,Π

Η ΕπιτροπÞ αξιολüγησηò και επιλογÞò ωφελοýμενων που Ýχει νομßμωò ορßσει ο φορÝαò, θα
προχωρÞσει Üμεσα στην εξÝταση/Ýλεγχο των αιτÞσεων για την πληρüτητα δικαιολογητικþν και
στοιχεßων των αιτÞσεων, καθþò και στην μοριοδüτηση κÜθε αßτησηò που Ýχει εγκαßρωò
κατατεθεß. Στο στÜδιο αυτü, η ΕπιτροπÞ καταρτßζει σχετικü προσωρινü πßνακα κατÜταξηò και
επιλογÞò των ωφελοýμενων τηò πρÜξηò, συμπεριλαμβανομÝνων και των επιλαχüντων, οι

οποßοι θα καταταγοýν/επιλεγοýν βÜσει των κριτηρßων επιλογÞò. Ο φορÝαò εßναι υπεýθυνοò για
την Ýκδοση τηò σχετικÞò απüφασηò και δημοσιοποßησηò των προσωρινþν αποτελεσμÜτων με
ανÜρτηση του σχετικοý προσωρινοý πßνακα αποτελεσμÜτων στην ιστοσελßδα του φορÝα
(vvιιvιiv.kasp,gr) την ΔευτÝρα 19Ι 12Ι2022,

Οι ωφελοýμενοι μποροýν να ασκÞσουν Ýνσταση, κατÜ του ανωτÝρω πßνακα, Ýωò και την
ΤετÜρτη 21Ι12Ι2022 και þρα 12ι00 μ.μ.

Στη συνÝχεια, και μετÜ τη διαδικασßα αξιολüγησηò των ενστÜσεων, θα αναρτηθεß ο Οριστικüò
Πßνακαò ΚατÜταξηò των ωφελουμÝνων και επιλαχüντων, τη ΠÝμπτη 22Ι12Ι2022 στην
ιστοσελßδα του φορÝα \ΛΛιν\τν. kasD.qr. Οι νÝοι ωφελοýμενοι θα ενταχθοýν στη δομÞ την ΔευτÝρα
02ΙOlΙ2023-

Επισημαßνεται üτι, σε περßπτωση αλλαγþν Þ μη συμμετοχÞò απü πλευρÜò ωφελουμÝνων και σε
κÜθε περßπτωση λüγω μη υπαιτιüτηταò του φορÝα, η επιτροπÞ δýναται να προβεß στιò
απαραßτητεò ενÝργειεò χρησιμοποιþνταò τουò επιλαχüντεò με βÜση το συνολικü πßνακα
κατÜταξηò. Σε περßπτωση ισοβαθμßαò, για την οριστικÞ κατÜταξη και επιλογÞ των ωφελουμÝνων,
πραγματοποιεßται κλÞρωση μεταξý των ισοβαθμησÜντων, απü την ΕπιτροπÞò
εξÝτασηò/ελÝγχου των αιτÞσεων και επιλογÞò των συμμετεχüντων..

Π^ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗ^ΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για πληροφορßεò οι ενδιαφερüμενοι μποροýν να απευθýνονται:

τηλεφωνικÜ στην ΚοινωνικÞ Υπηρεσßα στα τηλÝφωνα 2102826913 και 2102825622 απü
ΔευτÝρα Ýωò ΠαρασκευÞ, απü τιò θ:00 - 15:00.

μÝσω E-mail προò ike@kasp.qr

ον σωποò του l.Κ.Ε.
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ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΚÝντρο ΑποκατÜστασηò & ΣτÞριξηò Παιδιοý
Ηροδüτου 1, Μεταμüρφωση ΑττικÞò τ.Κ, º44 51
Τη)ι.: 2102825622 (Διεýθυνση) | 21 0282691 3 (Γραμματεßα Κ,Α,Σ,Π,)
E-mail: !!9!@LΞ§ρ€ι Ι Ιστοσελßδα: !ΔηΔLLα§ρ!ι

σελ. 5

Η παροýσα διατßθεται απü τοºδρυμα ΚοινωνικÞò Εργασßαò, που λειτουργεß, στη Μεταμüρφωση,
Ηροδüτου 1 , Τ.Κ. 144 51 , στον ημερÞσιο τýπο, στιò κοινωνικÝò υπηρεσßεò των ΔÞμων
ΠεριφÝρειαò ΑττικÞò, στο ΚÝντρο ΚοινωνικÞò Πρüνοιαò τηò ΠεριφÝρειαò ΑττικÞò και τα

παραρτÞματÜ του, σε δημüσιουò και ιδιωτικοýò φορεßò παροχÞò υπηρεσιþν πρüνοιαò, στην
ιστοσελßδα του φορÝα (ιπr,vιlv. kasp.qr), στιò ιστοσελßδεò τηò ΕΣΑμεΑ και τηò ΠΟΣΓΚΑμεΑ και
στον ιστüτοπο ι,ιηντν. noesi.qr.



ΙΔΡγΜΑ ΚοιΝΩΝ ΚΗΣ εΡΓΑΣιΑΣ / ΧΑΤΖΗΠΑτΕΡΕ]ο Κ,Α,Σ,Π

ΣυνημμÝνα Αρχεßα (διχαιολογητικÜ):

º. Αßτηση συυμετοχÞζ ωφελοýμενου
2. Υπ, Δηλþσειò1,2,? του Üρθρου 8 παρ. 4 του ν. 15θθ/lθ86.

ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΚÝντρο ΑποκατÜστασηò & ΣτÞριξηò Παιδιοý
Ηροδüτου 1 , Μεταμüρφωση ΑττικÞò Τ,Κ. 144 51
Τηλ.: 2102825622 (Δι
E-ma jl: ike@kaso,or 
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εýθυνση) | 2102826913 (Γραμματεßα Κ.Α.Σ.Π.)
Ι στοσελßδα : !ννννr. kaSD.or
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