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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥ∆) ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 

Ο ∆ήµος Βόλου, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, υλοποιεί το έργο «Σύσταση και ∆ηµιουργία Στέγης 
Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, µέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013" του ΕΣΠΑ 2007-2013 και πιο 
συγκεκριµένα της κατηγορίας πράξεων "Πρόληψη και Αντιµετώπιση του Κοινωνικού αποκλεισµού Ευπαθών Οµάδων 
του πληθυσµού".  
 
  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η Στέγη Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (ΣΥ∆) του ∆ήµου Βόλου για εννέα (9) άτοµα µε ελαφρά νοητική υστέρηση, 
αποτελεί µια κοινωνική δοµή µε τη µορφή κατάλληλα οργανωµένων χώρων όπου διαβιούν άτοµα µε νοητική υστέρηση 
και, ενδεχοµένως, κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες ή δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις και διαταραχές, τα οποία δε 
µπορούν να διαβιώσουν αυτόνοµα χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη, όπως ορίζεται στη σχετική νοµοθεσία (ΦΕΚ 
74/29-01-2007). Τα άτοµα που εντάσσονται στη ΣΥ∆ είναι από 18 ετών και άνω και κατά το δυνατό 
αυτοεξυπηρετούνται. Η ΣΥ∆ λειτουργεί µε βάση τις αρχές της αποϊδρυµατοποίησης και της κοινωνικής επανένταξης 
και εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωµα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόµου στοχεύοντας παράλληλα στην 
ανάπτυξη και διατήρηση στο µέγιστο βαθµό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων για αυτοφροντίδα και 
κοινωνική συµµετοχή, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνοµα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της 
κοινωνίας και σε χώρο διαφορετικό από τον χώρο της τυχόν εργασίας τους. 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  
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2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
 
α. Να είναι από 18 ετών και άνω και να χαρακτηρίζονται από ελαφρά νοητική υστέρηση. 
β. Οι  ενδεχόµενες κινητικές – αισθητηριακές ανεπάρκειες ή δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις και διαταραχές  να µην 
εµποδίζουν την επαρκή αυτοεξυπηρέτησή τους, λειτουργικότητά τους και δυνατότητα συνεργασίας. 
γ. Σε περίπτωση ύπαρξης παθολογικών – οργανικών θεµάτων υγείας απαιτείται να είναι πλήρως ελεγχόµενα. 
 
 

3. ΒΑΣΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
 
� Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας υποψηφίου. 
� Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας γονέα/κηδεµόνα/δικαστικού συµπαραστάτη. 
� Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας. 
� Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
� Αποφάσεις Πρωτοβάθµιας – ∆ευτεροβάθµιας επιτροπής για αναπηρία- Νοητική Υστέρηση. 
� Έκθεση ψυχολογικής αξιολόγησης από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ( Κ.Ψ.Υ.). 
� Ψυχιατρική γνωµάτευση από δηµόσιο Νοσοκοµείο. 

   

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσκοµίσουν και επιπλέον έγγραφα που κατά την κρίση 
τους θα διευκολύνουν το έργο επιλογής. Η Επιτροπή Επιλογής δικαιούται να ζητήσει και επιπλέον δικαιολογητικά 
που κατά την κρίση της είναι απαραίτητα να προσκοµιστούν προκειµένου να καλύψουν τυχόν κενά που 
προκύπτουν από τα περιεχόµενα των προαναφερόµενων βασικών δικαιολογητικών. 
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4.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Μετά την έγκριση της αιτήσεως απαιτείται να κατατεθούν οι κάτωθι εξετάσεις: 
 

� Ακτινογραφία θώρακος. 
� Αιµατολογικές εξετάσεις (γενικές αίµατος – ούρων και για µεταδιδόµενα νοσήµατα - HIV, ηπατίτιδα, φυµατίωση 

κλπ.) 
� ∆ερµατολογική εξέταση (για ασθένειες µεταδοτικές). 
� Ιατρική γνωµάτευση για  κατάσταση  κλινικής υγείας του ατόµου και φαρµακευτική αγωγή (αν υπάρχει). 
� Καρδιολογικός έλεγχος. 
 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 
Αποκλείονται τα άτοµα που: 

 
� δεν πληρούν τα προαναφερόµενα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, 
� δεν προσκοµίσουν τα Βασικά ∆ικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω ή τα Συµπληρωµατικά που θα 

ζητηθούν, 
� δεν προσέλθουν στη συνέντευξη µε την Επιτροπή Επιλογής (για την ηµεροµηνία και ώρα της συνέντευξης οι 

ενδιαφερόµενοι θα ενηµερωθούν). 
 
 
6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

1. Έλεγχος της Αίτησης και των δικαιολογητικών. 
2. Αξιολόγηση από την Επιτροπή Επιλογής των αιτήσεων-δικαιολογητικών και των πληροφοριών. 
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3. Συνέντευξη της Επιτροπής Επιλογής µε κάθε υποψήφιο και τον γονέα ή κηδεµόνα ή τον δικαστικό          
συµπαραστάτη. 

4. Εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Επιλογής. 
5. Τελική έγκριση από Τριµελή Επιτροπή. 
6. Περίοδος προσαρµογής. 
7. Επαναξιολόγηση για οριστική ένταξη. 
8. Αποδοχή όρων και κανόνων λειτουργίας της ΣΥ∆ µε την υπογραφή συµβολαίου µεταξύ ∆ιευθύντριας της 

ΣΥ∆ και επιλεγµένου. 
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7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
  
Οι αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται από 24/4/14 έως 7/5/14 στις εγκαταστάσεις της ΣΥ∆ (τέρµα Βενιζέλου – 
Καζαντζάκη, Γέφυρα Ξηριά, Ν. Ιωνία. Η είσοδος είναι πλαϊνή, επί της οδού Καζαντζάκη). Η παραλαβή των αιτήσεων 
θα γίνεται στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης της ΣΥ∆ από την κα Χριστίνα Μπουγάνη, Κοινωνικό Λειτουργό της ΣΥ∆, 9:00 – 
14:00 καθηµερινά. 
  
 
8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 

� Η παρούσα Προκήρυξη δηµοσιεύεται σε εφηµερίδες και είναι αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου Βόλου 
http://dimosvolos.gr/ και της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.ygeia-
pronoia.gr. 

� Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στη ΣΥ∆ και µέσω του δικτυακού τόπου του ∆ήµου Βόλου http://dimosvolos.gr/. 
� Για τυχόν άλλες διευκρινιστικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την κα Χριστίνα 

Μπουγάνη, Κοινωνικό Λειτουργό της ΣΥ∆, 9:00 – 14:00, στα τηλ. 2421064604, 2421064624. 
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Ο ∆ήµαρχος 

 
 
 

Πάνος Τρ. Σκοτινιώτης 


