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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Σο "Κένηπο Παιδιού και Δθήβος - Γιάγνωζη - ςμβοςλεςηική - Αποκαηάζηαζη 

(Κ.Π.Δ.)" ζην πιαίζην ηνπ "Δηαηξηθνύ πκθώλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο 

(ΔΠΑ)" γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 θαη εηδηθόηεξα ζην πιαίζην ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020», Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο (09) 

«ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ 

ΦΣΩΥΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΚΡΙΔΩΝ – ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΤΝΟΥΗ», ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΚΣ πινπνηεί ηελ Πξάμε κε ηίηιν 

«Κένηπο Ημέπαρ Δθήβων με Αςηιζμό ζηη Γςηική Αηηική ''ηην Αςλή ηος 

Κόζμος''», κε θσδηθό MIS 5002623. 

 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

 

άηομα με Γιαηαπασέρ Αςηιζηικού Φάζμαηορ (Γ.Α.Φ.) μεζαίαρ & σαμηλήρ 

λειηοςπγικόηηηαρ 15 έωρ 22 εηών  (ζην εμήο ζα θαινύληαη «σθεινύκελνη») λα 

ππνβάιινπλ αίηεζε ζπλνδεπόκελε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο σο Ωθεινύκελνη ζηελ Πξάμε.  

 

Α. Παπεσόμενερ Τπηπεζίερ ππορ ηοςρ Ωθελούμενοςρ 

 

Ανηικείμενο Κέληξν Ηκέξαο Δθήβσλ κε Απηηζκό 

Παπεσόμενερ Τπηπεζίερ 

ππορ ηοςρ Ωθελούμενοςρ: 

 Μεηαθνξά  

 Γηακνλή θαη δηαηξνθή (πξόρεηξν γεύκα) 

 Πξόγξακκα πξάμεσλ εηδηθήο αγσγήο πνπ έρνπλ 

αλάγθε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ΑκεΑ 

(εξγνζεξαπείεο, ινγνζεξαπείεο θαη άιια), 

βάζεη ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

θάζε σθεινύκελνπ  

 Παξνρή αηνκηθήο ή / θαη νκαδηθήο άζθεζεο  

 Δθπαίδεπζε ζηελ απηνεμππεξέηεζε θαη ηελ 

εθκάζεζε δξαζηεξηνηήησλ θαζεκεξηλήο δσήο  
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 Γεκηνπξγηθή απαζρόιεζή & δξαζηεξηόηεηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο   

 πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ςπραγσγίαο, 

πνιηηηζκνύ θαη άζιεζεο 

Απιθμόρ Ωθελοςμένων: Σέζζεξηο (4) 

Ωπάπιο Λειηοςπγίαρ: 
Γεπηέξα -Παξαζθεπή 

8:00-16:00 

Γιάπκεια Παποσήρ 

Τπηπεζιών: 

Δίθνζη έλα (21) κήλεο, θαη ζπγθεθξηκέλα 11/2018 –

9/2020 (εμαηξείηαη ν κήλαο Αύγνπζηνο θάζε έηνπο) 

Σόπορ Τλοποίηζηρ: 

Κέληξν Ηκέξαο Δθήβσλ κε Απηηζκό ζηε Γπηηθή 

Αηηηθή ''ηελ Απιή ηνπ Κόζκνπ'' 

Γ/λζε: Υξπζνισξά 10-12, Πεξηζηέξη, 12132, ΑΣΣΙΚΗ 

 

Η επηινγή ησλ άκεζα σθεινπκέλσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ ΑΣΣ026 ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηίηιν: ΚΔΝΣΡΑ ΓΙΗΜΔΡΔΤΗ – ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΓΗΦ) θαη εηδηθόηεξα ζην Παξάξηεκα 

II "Πξνδηαγξαθέο Τινπνίεζεο ηεο Πξάμεο". 

 

 

Β. Απαιηούμενα Γικαιολογηηικά 

 

1. Αίηεζε πκκεηνρήο. Η αίηεζε δύλαηαη λα ππνβιεζεί από ηνλ ίδην ηνλ 

σθεινύκελν ή ην λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ (δηθαζηηθό ζπκπαξαζηάηε, επίηξνπν ή 

αζθνύληα ηελ επηκέιεηά ηνπ). Δηδηθόηεξα, γηα ηνπο σθεινύκελνπο πνπ δηαβηνύλ 

ζε ηδξύκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο θαη εθόζνλ δελ έρεη νξηζηεί λόκηκνο 

εθπξόζσπνο ηνπο, ηελ αίηεζε δύλαηαη λα ηελ ππνβάιεη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο 

ηνπ αξκόδηνπ θνξέα, ζπλνδεπόκελε από ζρεηηθή απόθαζε ππνβνιήο αίηεζεο ηνπ 

αξκόδηνπ νξγάλνπ ηνπ ηδξύκαηνο. 

2. Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο. 

ε πεξίπησζε κε ύπαξμεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ (π.ρ. πεξηπηώζεηο αηόκσλ πνπ 

δηαβηνύλ ζε ηδξύκαηα) νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο. Δάλ ν 

σθεινύκελνο είλαη αιινδαπόο από ηξίηεο ρώξεο απαηηείηαη θαη αληίγξαθν ηεο 

άδεηαο δηακνλήο ελ ηζρύ. Δάλ είλαη Έιιελαο νκνγελήο απαηηείηαη αληίγξαθν 

ηαπηόηεηαο νκνγελνύο. 

3. Αληίγξαθν ή εθηύπσζε αηνκηθνύ ή νηθνγελεηαθνύ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο 

εθόζνλ ην άηνκν ππνρξενύηαη λα έρεη θαηαζέζεη θνξνινγηθή δήισζε γηα ην 
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νηθνλνκηθό έηνο 2016, ή ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππνρξενύηαη. 

4. Αληίγξαθν Βεβαίσζεο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ σθεινύκελνπ, ελ ηζρύ. 

5. Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

6. Δάλ ην άηνκν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε θξνληίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

σθεινύκελνπ (γνλέαο/θεδεκόλαο) είλαη άλεξγνο/ε, απαηηείηαη αληίγξαθν ηεο 

θάξηαο αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ. 

7. Δάλ ην άηνκν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε θξνληίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

σθεινύκελνπ (γνλέαο/θεδεκόλαο) είλαη εξγαδόκελνο/ε, απαηηείηαη βεβαίσζε 

εξγνδόηε. 

8. Δάλ ην άηνκν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε θξνληίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

σθεινύκελνπ (γνλέαο/θεδεκόλαο) ή άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο αλήθεη ζηελ 

νκάδα ησλ ΑκεΑ, απαηηείηαη αληίγξαθν/α βεβαίσζεο πηζηνπνίεζεο ηεο 

αλαπεξίαο ηνπ/ηνπο ελ ηζρύ. 

9. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο όπσο εθδίδεηαη από ην ΚΔΠ ή από ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (https://apps.ika.gr/eInsEligibility/ ) ή 

από ην Δζληθό Μεηξών Αζθάιηζεο – Αζθαιηζηηθήο Ιθαλόηεηαο ¨ΑΣΛΑ¨ 

(https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx). 

10. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 ηνπ σθεινύκελνπ ή 

ηνπ λόκηκνπ θεδεκόλα/εθπξνζώπνπ, πνπ λα αλαθέξεη όηη: (α) δελ ζα ιακβάλεη 

απνδεκίσζε γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο ππεξεζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από 

ην ΚΓΗΦ/ινηπό Κέληξν από άιιε ρξεκαηνδνηηθή πεγή (π.ρ. ΔΟΠΤΤ) θαηά ηελ 

πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πξάμε, θαη (β) δελ ζα ιακβάλεη ππεξεζίεο από 

άιιν ΚΓΗΦ ή άιιν θνξέα παξνρήο παξεκθεξώλ ππεξεζηώλ, ν νπνίνο 

ρξεκαηνδνηείηαη από εζληθνύο ή/θαη θνηλνηηθνύο πόξνπο, θαηά ηελ πεξίνδν 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πξάμε. 

11. ε πεξίπησζε σθεινύκελνπ από ίδξπκα/ζεξαπεπηήξην/ΚΚΠΠ, θ.α: (α) ρεηηθή  

βεβαίσζε  ηνπ  αξκόδηνπ  νξγάλνπ/λόκηκνπ  εθπξνζώπνπ  ηνπ 

ηδξύκαηνο/ζεξαπεπηεξίνπ/ΚΚΠΠ, θ.α. πνπ λα πηζηνπνηεί ηε δηαβίσζε ηνπ ζε 

απηό θαη λα βεβαηώλεη όηη, ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ αηηνύληνο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξάμε, ζα πξνζθνκίζεη ζην δηθαηνύρν όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην αηνκηθό θαη θνηλσληθό ηζηνξηθό ηνπ σθεινύκελνπ θαη 

ζρεηηθή έθζεζε/αμηνιόγεζε ηνπ σθεινύκελνπ από ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ 

ηδξύκαηνο θαη (β) πλνπηηθή έθζεζε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ην βαζκό 

πξνζαξκνγήο ηνπ αηόκνπ ζην πξόγξακκα ηνπ ΚΓΗΦ. ηε ζρεηηθή έθζεζε 
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πξέπεη επίζεο λα βεβαηώλεηαη όηη ν ππνςήθηνο σθεινύκελνο ζπλαηλεί γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξάμε. 

 

Γηα ηνπο σθεινύκελνπο πνπ δηαβηνύλ ζε ηδξύκαηα θιεηζηήο 

πεξίζαιςεο/ζεξαπεπηήξηα/ΚΚΠΠ, θ.α. ε αδπλακία πξνζθόκηζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ/εγγξάθσλ ησλ αλσηέξσ ζεκείσλ 2, 3, 5 θαη 8, δύλαηαη λα θαιπθζεί 

κε ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ηδξύκαηνο, κεηά από 

ζρεηηθή απόθαζε εμνπζηνδόηεζεο ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ ηνπ ηδξύκαηνο. 

 

 

Γ. Κπιηήπια Δπιλογήρ 

 

Καηόπηλ ηεο ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ν θνξέαο (Κ.Π.Δ.) ζα πξνβεί 

ζηελ επηινγή ησλ σθεινύκελσλ κε ηε δηαδηθαζία κνξηνδόηεζεο βάζεη ησλ παξαθάησ 

θξηηεξίσλ επηινγήο: 

1.  Σύπνο πιαηζίνπ δηακνλήο (ίδξπκα θιεηζηήο πεξίζαιςεο, νηθνγελεηαθό ή άιιν 

ζηεγαζηηθό πιαίζην). 

2.  Αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ σθεινύκελνπ. 

3.  Αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (ζην εηζόδεκα δελ πεξηιακβάλεηαη 

νπνηνδήπνηε επίδνκα). 

4.  Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 

5.  Δξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ γνλέα/λόκηκνπ θεδεκόλα. 

 

Δηδηθόηεξα ε κνξηνδόηεζε ησλ θξηηεξίσλ έρεη σο εμήο: 

 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΜΟΡΙΩΝ 

1. Σύπνο πιαηζίνπ δηακνλήο 

Ίδξπκα θιεηζηήο πεξίζαιςεο, 

ζεξαπεπηήξηα/ΚΚΠΠ θ.α. 

40 

 

Οηθνγελεηαθνύ ηύπνπ ζηεγαζηηθέο δνκέο 

(αηνκηθή/νηθνγελεηαθή θαηνηθία, ΤΓ). 
10 

2. Αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα 
Αλαζθάιηζηνο-ε 30 

Αζθαιηζκέλνο-ε 10 

3 Ύςνο αηνκηθνύ ή 

νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 

Δηζόδεκα θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο* 20 

Δηζόδεκα πάλσ από ην όξην ηεο θηώρεηαο 10 

4. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Ύπαξμε άιινπ ΑκεΑ ζηελ νηθνγέλεηα (δελ 

ππνινγίδεηαη ν αηηνύκελνο) 
12 

Μέιε κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ 12 

Σξίηεθλνη/Πνιύηεθλνη (άλσ ησλ δύν 

εμαξηώκελσλ κειώλ εθηόο ηνπ σθεινύκελνπ). 
8 
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5. Δξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ 

γνλέα/λόκηκνπ θεδεκόλα 

Άλεξγνο-ε 10 

Δξγαδόκελνο-ε 5 

 

* Προζδηορίδεηαη ζύκθφλα κε ηο θαηώθιη θηώτεηας ηες ΕΛΣΤΑΤ. Ασηό γηα ηο έηορ 

2017 ορίδεηαη ζε 4.500 € για μονοππόζωπα νοικοκςπιά πποζαςξανόμενα καηά ηο 

0,5 για ηον ζύζςγο και για κάθε παιδί από 14 έωρ και 24 εηών και καηά 0,3 για κάθε 

παιδί κάηω ηων 13 εηών. Γηα ηολ σποιογηζκό ηοσ δηαζέζηκοσ εηζοδήκαηος ηοσ 

λοηθοθσρηού, ζηελ παρούζα πρόζθιεζε, ιακβάλεηαη σπόυε ηο ζσλοιηθό εηζόδεκα κεηά 

ηελ αθαίρεζε ηοσ θόροσ θαη ηες εηζθοράς θαη δελ περηιακβάλεηαη οποηοδήποηε 

επίδοκα. 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ! 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα Άηομα με 

Γιαηαπασέρ Αςηιζηικού Φάζμαηορ (Γ.Α.Φ.) μεζαίαρ & σαμηλήρ 

λειηοςπγικόηηηαρ 15 έωρ 22 εηών, πνπ είλαη νη σθεινύκελνη ηεο πξάμεο. 

Απνθιείνληαη όζνη δελ κπνξνύλ λα πηζηνπνηήζνπλ όηη αλήθνπλ ζηελ 

πξναλαθεξόκελε Δππαζή Κνηλσληθή Οκάδα. Δπίζεο δεθηέο γίλνληαη νη αηηήζεηο 

όζσλ ηoλ 11/2018 δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 22
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

 

 

Γ. Γιαδικαζία Δπιλογήρ 

 

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

 

1)  Δξέηαζη/έλεγσορ  ηων  αιηήζεων  και  ςπολογιζμόρ  ηος  ζςνολικού  απιθμού 

ηων ζςμμεηεσόνηων/θέζεων ζηην ππάξη, ζύμθωνα με ηον απιθμό ηων αιηήζεων 

και ηην πληπόηηηα ηων δικαιολογηηικών. ην ζηάδην απηό, εθπνλείηαη ζρεηηθόο 

πίλαθαο δπλεηηθώλ ζπκκεηερόλησλ κε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ νη αηηήζεηο ηνπο 

θξίλνληαη από ηελ Δπηηξνπή σο πιήξεηο (πιεξόηεηα δηθαηνινγεηηθώλ θαη ζηνηρείσλ 

ηεο αίηεζεο) θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο. 

2)  Δπιλογή ηων ωθελούμενων ζηην ππάξη. ην ζηάδην απηό, ε Δπηηξνπή 

θαηαξηίδεη ζρεηηθό πίλαθα θαηάηαμεο θαη επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηιαρόλησλ, νη νπνίνη ζα θαηαηαγνύλ/επηιεγνύλ 

βάζεη ησλ 5 πξναλαθεξνκέλσλ θξηηεξίσλ επηινγήο. 

Δπίζεο, ζην ζηάδην απηό ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαδηθαζία εμαηνκηθεπκέλεο 

αμηνιόγεζεο ησλ σθεινύκελσλ γηα ηελ έληαμε ηνπο ζην πξόγξακκα ηνπ Κέληξνπ 

Ηκέξαο. Πηζαλνί ιόγνη αδπλακίαο παξαθνινύζεζεο ηνπ ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 
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ππνςήθηνπ σθεινύκελνπ, νη νπνίνη αληηβαίλνπλ ζην ζθνπό ηνπ ζεξαπεπηηθνύ θαη 

απνθαηαζηαζηαθνύ έξγνπ θαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό είλαη: 

 Ομεία ςπρηαηξηθή ζπκπησκαηνινγία, ησλ νπνίσλ ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε 

απαηηεί ελδνλνζνθνκεηαθή λνζειεία (π.ρ. θάζε θξίζεσλ). 

 νβαξέο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο όπσο βίαηε θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, 

παξαβαηηθόηεηα θαζώο θαη εμάξηεζε από ηνμηθέο νπζίεο. 

 Βαξηά ζηεξενηππηθή θαη απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο νπνίαο ε 

αληηκεηώπηζε απαηηεί εμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα ζε εηδηθά πιαίζηα. 

ηα θξηηήξηα έληαμεο ηεο νκάδαο ζηόρνπ ζην Πξόγξακκα ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο 

ζπλεθηηκάηαη ε ζπλεξγαζία ησλ ίδησλ, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο  ή ηνπ πεξηβάιινληόο 

ηνπο κε ηνπο εηδηθνύο θαη ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. 

3) ε πεπίπηωζη ιζοβαθμίαρ ζα γίλεη κλήπωζη παξνπζία ησλ σθεινύκελσλ πνπ 

ηζνςήθεζαλ, κεηά από ελεκέξσζή ηνπο. 

4)  Έκδοζη απόθαζηρ και δημοζιοποίηζη ηων αποηελεζμάηων. ην ζηάδην απηό, 

ε Δπηηξνπή εθδίδεη ζρεηηθή απόθαζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, 

πεξηγξάθνληαο επίζεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο/ζηάδηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Καηόπηλ ν θνξέαο ζα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο δεκνζηνπνίεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ελεκέξσζεο ησλ σθεινπκέλσλ ζηηο 7/11/2018. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε αιιαγώλ ή κε ζπκκεηνρώλ από πιεπξάο 

σθεινπκέλσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ιόγσ κε ππαηηηόηεηαο ηνπ θνξέα, ε Δπηηξνπή 

δύλαηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο επηιαρόληεο κε 

βάζε ην ζπλνιηθό πίλαθα θαηάηαμεο. 

 

Οη σθεινύκελνη κπνξνύλ λα αζθήζνπλ έλζηαζε, θαηά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, πξνο ηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο & Δπηινγήο Ωθεινύκελσλ κεηαμύ ηνπ δηαζηήκαηνο 8-

9/11/2018 θαη ώξα 11:00 π.κ. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ 

ελζηάζεσλ, ζα αλαξηεζεί ν Οξηζηηθόο Πίλαθαο Καηάηαμεο ησλ σθεινπκέλσλ θαη 

επηιαρόλησλ ζηηο 9/11/2018 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα. 

 

 

Δ) Καηάθεζη δικαιολογηηικών – ημεπομηνίερ ςποβολήρ δικαιολογηηικών 

 

Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο, κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηα 

γξαθεία ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο Δθήβσλ κε Απηηζκό ζηε Γπηηθή Αηηηθή ''ηελ Απιή 

ηνπ Κόζκνπ'', Υξπζνισξά 10-12, Πεξηζηέξη, 12132, ΑΣΣΙΚΗ από ηε Γεπηέξα  

29/10/2018 έσο ηελ Γεπηέξα 5/11/2018 θαη ώξεο 09:00 – 16:00.  

Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ θ. 

Κνληνγεώξγν Κσλζηαληίλν (ηει. 210-5789190, θαμ 210-5789191, e-mail 

kentro_imeras@kpechios.gr), από Γεπηέξα σο Παξαζθεπή 09:00 – 16:00. 
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