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e-mail: megalochari@gmail.com 
 

1η ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ωσ προσ την ημερομηνία υποβολήσ αιτήςεων ςυμμετοχήσ ωφελουμζνων και το όριο τησ 
φτώχειασ 

Νζα ημερομηνία υποβολήσ μζχρι την Παραςκευή 05 Νοεμβρίου 2021 ςτισ 14:30 
 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 

 
Σο Κζντρο Ημεριςιασ Φροντίδασ Ατόμων με Αυτιςτικά τοιχεία και Νοθτικι τζρθςθ 
Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρη» του υλλόγου Προςταςίασ Αυτιςτικϊν Παιδιϊν Ν. Χανίων, 
λειτουργϊντασ ωσ δικαιοφχοσ τθσ Πράξθσ «ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΤΗ-ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ 
ΑμεΑ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΑΤΣΙΣΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Η.Φ.Α.Π.) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», ςτο 
πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «ΚΡΗΣΗ 2014-2020», Άξονασ Προτεραιότθτασ 5 
«Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ ςτθν Κριτθ»,  

προςκαλεί 
τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλλουν αίτθςθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν θμεριςιασ 
φροντίδασ και παραμονισ ςτο Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η Μεγαλόχαρθ». Η πρόςκλθςθ αφορά άτομα 
(άμεςα ωφελοφμενοι) θλικίασ 14 ετϊν και άνω, με αυτιςμό ι/και νοθτικι ςτζρθςθ που 
κατοικοφν ςτα Χανιά, τα οποία δεν λαμβάνουν ίδιου τφπου υπθρεςίεσ (θμεριςια φροντίδα) 
από άλλο φορζα και δεν αποηθμιϊνονται από άλλθ χρθματοδοτικι πθγι (π.χ. ΕΟΠΤΤ) κατά 
τθν περίοδο ςυμμετοχισ τουσ ςτθν Πράξθ. 
 

1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ  
α) Παροχι υπθρεςιϊν θμεριςιασ φροντίδασ και παραμονισ ςε 1 ωφελοφμενο, 5 θμζρεσ 
εβδομαδιαίωσ (Δευτζρα – Παραςκευι) από 7:30 -15:30 και ςυγκεκριμζνα: 

 Μεταφορά ωφελοφμενου προσ και από το Κζντρο, με μεταφορικό μζςο του δικαιοφχου 

 Διαμονι και διατροφι (πρόχειρο γεφμα) 

 Πρόγραμμα πράξεων ειδικισ αγωγισ (εργοκεραπεία, λογοκεραπεία, φυςικοκεραπεία 
κ.α.) 

http://www.kifap.com/
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 Προγράμματα ατομικισ ι και ομαδικισ άςκθςθσ 

 Εκπαίδευςθ ςτθν αυτοεξυπθρζτθςθ και τθν εκμάκθςθ δραςτθριοτιτων κακθμερινισ 
ηωισ 

 Δθμιουργικι απαςχόλθςθ και δραςτθριότθτεσ κοινωνικοποίθςθσ 

 υμμετοχι ςε προγράμματα ψυχαγωγίασ, πολιτιςμοφ και άκλθςθσ 
β) Τλοποίθςθ δράςεων δικτφωςθσ και ςυνεργαςίασ με κοινωνικοφσ φορείσ / φορείσ παροχισ 
κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, τα υπό ίδρυςθ Κζντρα Κοινότθτασ, άλλεσ δομζσ παροχισ 
παρεμφερϊν υπθρεςιϊν και τθν τοπικι κοινότθτα γενικότερα (π.χ. διμουσ, ακλθτικοφσ, 
πολιτιςτικοφσ ι άλλου είδουσ ςυλλόγουσ, εκπαιδευτικι κοινότθτα κτλ), με ςτόχο τθ 
διαςφνδεςθ με τθν τοπικι κοινότθτα, τθν ζνταξθ των ωφελουμζνων ςε αυτιν και ςυνεπϊσ 
τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ςε τοπικό επίπεδο.  
 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
Η διάρκεια παροχισ των υπθρεςιϊν προσ τουσ ωφελοφμενουσ ορίηεται από 09/11/2021 ζωσ 
28/02/2023. Σο Κζντρο δεν δφναται να προβεί ςτθν είςπραξθ οποιουδιποτε αντιτίμου από 
τουσ ωφελοφμενουσ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν. 
 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 

1. Αίτθςθ (ςυνθμμζνο υπόδειγμα). Η Αίτθςθ δφναται να υποβλθκεί από τον ίδιο τον 
ωφελοφμενο ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του (δικαςτικό ςυμπαραςτάτθ, επίτροπο ι 
αςκοφντα τθν επιμζλεια του, με τθν προςκόμιςθ απαραίτθτα του αντίςτοιχου 
επίςθμου ζγγραφου επιμζλειασ). Ειδικότερα, για τουσ ωφελουμζνουσ που διαβιοφν ςε 
ιδρφματα κλειςτισ περίκαλψθσ και εφόςον δεν ζχει οριςτεί νόμιμοσ εκπρόςωποσ του, 
τθν αίτθςθ δφναται να υποβάλλει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του αρμόδιου φορζα, 
ςυνοδευόμενθ από ςχετικι απόφαςθ υποβολισ αίτθςθσ του αρμόδιου οργάνου του 
ιδρφματοσ. 

2. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου ι πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ 
(ωφελουμζνου και γονζα/κθδεμόνα/νόμιμου εκπρόςωπου). ε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ 
των προαναφερομζνων (π.χ. περιπτϊςεισ ατόμων που διαβιοφν ςε ιδρφματα) 
οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ταυτοποίθςθσ. Εάν ο ωφελοφμενοσ είναι αλλοδαπόσ από 
τρίτεσ χϊρεσ απαιτείται και αντίγραφο τθσ άδειασ διαμονισ εν ιςχφ. Εάν είναι Ζλλθνασ 
ομογενισ απαιτείται αντίγραφο ταυτότθτασ ομογενοφσ. 

3. Αντίγραφο ι εκτφπωςθ Ατομικοφ ι οικογενειακοφ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ 
(ωφελουμζνου και γονζα/κθδεμόνα/νόμιμου εκπρόςωπου) εφόςον το άτομο 
υποχρεοφται να ζχει κατακζςει φορολογικι διλωςθ για το οικονομικό ζτοσ 2020, ι 
ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται. 

4. Αντίγραφο Βεβαίωςθσ πιςτοποίθςθσ τθσ αναπθρίασ του ωφελοφμενου, εν ιςχφ. 
5. Πρόςφατο αντίγραφο Πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ (ωφελουμζνου και 

γονζα/κθδεμόνα/νόμιμου εκπρόςωπου). 
6. Βεβαίωςθ εργαςίασ γονζα/κθδεμόνα/νόμιμου εκπροςϊπου ι αντίγραφο τθσ κάρτασ 

ανεργίασ του ΟΑΕΔ. 
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7. Εάν το άτομο που είναι επιφορτιςμζνο με τθ φροντίδα του ςυγκεκριμζνου 
ωφελοφμενου (γονζασ/κθδεμόνασ) ι άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ ανικει ςτθν ομάδα 
των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωςθσ πιςτοποίθςθσ τθσ αναπθρίασ του/τουσ 
εν ιςχφ. 

8. Πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ικανότθτασ (ωφελουμζνου και γονζα/κθδεμόνα/νόμιμου 
εκπρόςωπου) ι Τπεφκυνθ Διλωςθ* ότι το διάςτθμα υποβολισ τθσ αίτθςθσ είναι 
αναςφάλιςτοσ/θ. 

9. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείασ παιδιοφ (ςελίδεσ εμβολιαςμϊν). 
10. Αντίγραφο απόφαςθσ δικαςτικισ ςυμπαράςταςθσ και απόφαςθ πρωτοδικείου περί 

τελεςιδικίασ (εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία). 
11. Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελοφμενου ι του 

νόμιμου κθδεμόνα/ εκπροςϊπου (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1), που να αναφζρει ότι:  
α) δεν κα λαμβάνει αποηθμίωςθ για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ υπθρεςίεσ που του 
παρζχονται από το ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρθ από άλλθ χρθματοδοτικι πθγι (π.χ. ΕΟΠΤΤ) 
κατά τθν περίοδο ςυμμετοχισ του ςτθν πράξθ, και 
β) δεν κα λαμβάνει υπθρεςίεσ από άλλο ΚΔΗΦ ι άλλο φορζα παροχισ παρεμφερϊν 
υπθρεςιϊν, ο οποίοσ χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι/και κοινοτικοφσ πόρουσ, κατά 
τθν περίοδο ςυμμετοχισ του ςτθν πράξθ 

12. ε  περίπτωςθ ωφελοφμενου από ίδρυμα/κεραπευτιριο/ΚΚΠΠ, κ.α.: 
α)χετικι βεβαίωςθ/Τπεφκυνθ Διλωςθ του αρμόδιου οργάνου/νόμιμου εκπροςϊπου 
του ιδρφματοσ/κεραπευτθρίου/ΚΚΠΠ, κ.α. που να πιςτοποιεί τθ διαβίωςθ του ςε αυτό 
και να βεβαιϊνει ότι, ςε περίπτωςθ επιλογισ του αιτοφντοσ για τθν ςυμμετοχι του 
ςτθν πράξθ, κα προςκομίςει ςτο δικαιοφχο όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για το 
ατομικό και κοινωνικό ιςτορικό του ωφελοφμενου και ςχετικι ζκκεςθ/αξιολόγθςθ του 
ωφελοφμενου από τθν επιςτθμονικι ομάδα του ιδρφματοσ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2). 
β) υνοπτικι ζκκεςθ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ για το βακμό προςαρμογισ του 
ατόμου ςτο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. τθ ςχετικι ζκκεςθ κα πρζπει επίςθσ να 
βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ ωφελοφμενοσ ςυναινεί για τθ ςυμμετοχι του ςτθν 
πράξθ. 
Για τουσ ωφελοφμενουσ που διαβιοφν ςε ιδρφματα κλειςτισ 
περίκαλψθσ/κεραπευτιρια/ΚΚΠΠ, κ.α. θ αδυναμία προςκόμιςθσ των 
δικαιολογθτικϊν/εγγράφων των ανωτζρω ςθμείων 2, 3, 5 και 8, δφναται να καλυφκεί 
με ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του ιδρφματοσ, μετά από 
ςχετικι απόφαςθ εξουςιοδότθςθσ του αρμόδιου οργάνου του ιδρφματοσ 
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3). 

13. Βεβαίωςθ εμβολιαςμοφ κατά του κορωνοϊοφ Covid-19  
 
*ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΕ ΑΠΟ ΚΕΠ ΓΙΑ ΣΟ 
ΓΝΗΙΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Β. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 

Κατόπιν τθσ λιξθσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων κα γίνει θ επιλογι των ωφελοφμενων 
με τθ διαδικαςία μοριοδότθςθσ βάςει των παρακάτω κριτθρίων επιλογισ: 
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1. Σφποσ πλαιςίου διαμονισ (ίδρυμα κλειςτισ περίκαλψθσ, οικογενειακό ι άλλο 
ςτεγαςτικό πλαίςιο) 

2. Αςφαλιςτικι ικανότθτα του ωφελοφμενου 
3. Ατομικό ι οικογενειακό ειςόδθμα (ςτο ειςόδθμα δεν περιλαμβάνεται οποιοδιποτε 

επίδομα) 
4. Οικογενειακι κατάςταςθ 
5. Εργαςιακι κατάςταςθ του γονζα/νόμιμου κθδεμόνα 

 
Αναλυτικά θ μοριοδότθςθ των κριτθρίων ζχει ωσ εξισ: 

 
* Προςδιορίηεται ςφμφωνα με το κατϊφλι φτϊχειασ τθσ ΕΛΣΑΣ. Αυτό για το ζτοσ 2020 
ανζρχεται ςτο ποςό των 5.269€ ετθςίωσ ανά μονοπρόςωπο νοικοκυριό και ςε 11.064€ για 
νοικοκυριά με δυο ενιλικεσ και δυο εξαρτϊμενα παιδιά θλικίασ κάτω των 14 ετϊν και ορίηεται 
ςτο 60% του διάμεςου ςυνολικοφ ιςοδφναμου διακζςιμου ειςοδιματοσ των νοικοκυριϊν, το 
οποίο εκτιμικθκε ςε 8.781 ευρϊ, ενϊ το μζςο ετιςιο διακζςιμο ειςόδθμα των νοικοκυριϊν 
τθσ χϊρασ εκτιμικθκε ςε 17.263 ευρϊ. Για τον υπολογιςμό του διακζςιμου ειςοδιματοσ του 
νοικοκυριοφ, ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, λαμβάνεται υπόψθ το ςυνολικό ειςόδθμα μετά τθν 
αφαίρεςθ του φόρου και τθσ ειςφοράσ και δεν περιλαμβάνεται οποιοδιποτε επίδομα. 
 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 
Η διαδικαςία επιλογισ κα υλοποιθκεί από  ςχετικι Επιτροπι εξζταςθσ/ελζγχου των αιτιςεων 
και επιλογισ των ςυμμετεχόντων ςτθν Πράξθ. Ειδικότερα, θ διαδικαςία επιλογισ κα 
ακολουκιςει τα παρακάτω βιματα/ςτάδια: 

1. Εξζταςθ/ζλεγχοσ των αιτιςεων και υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των 
ςυμμετεχόντων/κζςεων, ςφμφωνα με τον αρικμό των αιτιςεων και τθν πλθρότθτα των 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΜΟΡΙΩΝ 

1. Σφποσ πλαιςίου 
διαμονισ 

Ίδρυμα κλειςτισ περίκαλψθσ, κεραπευτιρια / ΚΚΠΠ, κ.α. 40 

Οικογενειακοφ τφπου ςτεγαςτικζσ δομζσ (ατομικι/ 
οικογενειακι κατοικία, ΤΔ). 

10 
 

2. Αςφαλιςτικι ικανότθτα 
Αναςφάλιςτοσ/θ 30 

Αςφαλιςμζνοσ/θ 10 

3. Υψοσ ατομικοφ ι 
οικογενειακοφ 
ειςοδιματοσ 

Ειςόδθμα κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ * 20 

Ειςόδθμα πάνω από το όριο τθσ φτϊχειασ* 10 

4. Οικογενειακι 
κατάςταςθ 
 

Υπαρξθ άλλου ΑμεΑ ςτθν οικογζνεια (δεν υπολογίηεται ο 
αιτοφμενοσ) 

12 

Μζλθ μονογονεϊκϊν οικογενειϊν 12 

Σρίτεκνοι/Πολφτεκνοι (άνω των δφο εξαρτϊμενων μελϊν 
εκτόσ του ωφελοφμενου). 

8 

5. Εργαςιακι κατάςταςθ 
του γονζα/νόμιμου  
κθδεμόνα 

Άνεργοσ/θ 10 

Εργαηόμενοσ/θ 5 
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δικαιολογθτικϊν. το ςτάδιο αυτό κα εκπονθκεί ςχετικόσ πίνακασ δυνθτικϊν ςυμμετεχόντων 
με τον αρικμό των ατόμων που οι αιτιςεισ τουσ κρίνονται από τθν Επιτροπι ωσ πλιρεισ 
(πλθρότθτα δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ) και επομζνωσ γίνονται δεκτζσ από 
τθν Επιτροπι. 

2. Επιλογι των ςυμμετεχόντων ςτθν πράξθ. το ςτάδιο αυτό, θ Επιτροπι κα καταρτίςει ςχετικό 
πίνακασ κατάταξθσ και επιλογισ των ωφελουμζνων τθσ πράξθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
των επιλαχόντων, οι οποίοι κα καταταγοφν βάςει των κριτθρίων επιλογισ (βλ. Β. ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ). 

3. Ζκδοςθ απόφαςθσ και δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων. το ςτάδιο αυτό, θ Επιτροπι κα 
εκδϊςει και κα αναρτιςει τθ ςχετικι απόφαςθ με τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ 
επιλογισ. Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ αλλαγϊν ι μθ ςυμμετοχϊν από πλευράσ 
ωφελουμζνων και ςε κάκε περίπτωςθ λόγω μθ υπαιτιότθτασ του δικαιοφχου, θ Επιτροπι 
δφναται να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ χρθςιμοποιϊντασ τουσ επιλαχόντεσ με βάςθ το 
ςυνολικό πίνακα κατάταξθσ. 
Η ανάρτηςη των πινάκων θα γίνει ςτισ 05/11/2021, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
www.kifap.com. 
Οι ωφελοφμενοι είναι δυνατόν να αςκιςουν ζνςταςη κατά του ανωτζρου πίνακα εντόσ τριϊν 
(3) θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ του ενϊπιον τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ και βακμολόγθςθσ 
του φορζα ζωσ την Κυριακή 07/11/2021, ιδιοχείρωσ, με φαξ ςτο 2821054717 ι μζςω 
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ςτο megalochari@gmail.com. 
Μετά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των ενςτάςεων, κα αναρτθκεί ο Οριςτικόσ Πινάκασ 
Κατάταξησ των ωφελουμζνων και επιλαχόντων ςτισ 08/11/2021 ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ: www.kifap.com. 
 

4. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
Η αίτθςθ κα πρζπει να κατατεκεί εισ διπλοφν, πρωτότυπθ και αντίγραφο αυτισ. Ζξω από τον 
φάκελο, που κα περιλαμβάνει τθν αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά, κα πρζπει να αναγράφονται 
ευκρινϊσ: 

 Σα ςτοιχεία του ωφελουμζνου 

 Η ζνδειξθ «Για τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ τθσ Πράξθσ «ΚΕΝΣΡΟ 
ΔΙΗΜΕΡΕΤΗ-ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΑμεΑ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΑΤΣΙΣΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. 
ΧΑΝΙΩΝ (ΚΗΦΑΠ) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» 

Οι αιτιςεισ μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά μποροφν να υποβλθκοφν ιδιοχείρωσ ι 
ταχυδρομικϊσ ι με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ (courier) ςτο Κ.Η.Φ.Α.Π. «ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», ςτθ 
διεφκυνςθ: Κ. ΜΑΝΟΤ 50, ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ-ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΚΤΔΩΝΙΑ, Σ.Κ. 73100, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ 
μζχρι και την Παραςκευή 05/11/2021 και ώρα 14:30. 
Από τισ αιτιςεισ που κα υποβλθκοφν με οποιονδιποτε από τουσ ανωτζρω τρόπουσ, κα 
λθφκοφν υπόψθ μόνον αυτζσ που ζχουν παραλθφκεί και πρωτοκολλθκεί μζχρι 05/11/2021 
και ϊρα 14:30, δθλαδι ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ. 
 

5. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Η παροφςα πρόςκλθςθ, με τθν αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά, διατίκεται από το Κ.Η.Φ.Α.Π. 
Μεγαλόχαρθ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του κζντρου, ςτθν  θλεκτρονικι διεφκυνςθ www. 

http://www.kifap.com/
http://www.kifap.com/
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Kifap.com, κακϊσ επίςθσ και ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ Ε..Α.ΜεΑ., τθσ Π.Ο..Γ.Κ.Α.ΜεΑ., τθσ 
Περιφερειακισ Ενότθτασ Χανίων και του Διμου Χανίων. 
Επιπλζον, διατίκεται ςτισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου Χανίων και τθσ Περιφερειακισ 
Ενότθτασ Χανίων, τα ΚΕΠ που υπάγονται ςτο Διμο Χανίων κακϊσ επίςθσ και ςε δθμόςιουσ και 
ιδιωτικοφσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ πρόνοιασ. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν: 

- Να ςτείλουν τα ερωτιματα τουσ ςτο e-mail του Κζντρου (megalochari@gmail.com) 

- Να επικοινωνιςουν ςτθ Γραμμι Ενθμζρωςθσ θ οποία κα λειτουργεί για  όλο το 
διάςτθμα που ο φορζασ κα δζχεται αιτιςεισ και για όλο το 24ωρο. Ο αρικμόσ τθσ 
γραμμισ ενθμζρωςθσ κα είναι 2821054717 και υπεφκυνοι επικοινωνίασ κα είναι οι 
Χουδαλάκθ Ελζνθ, Τπεφκυνθ Λειτουργίασ ΚΗΦΑΠ και Μπαντιά Ερωφίλθ, Κοινωνικι 
Λειτουργόσ ΚΗΦΑΠ.  

- Να προςζλκουν ςτο ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρθ (Κ. Μάνου 50, Πελεκαπίνα, Δευτζρα-
Παραςκευι 08:30-14:30). 

 
Η ΠΡΑΞΗ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

(ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ) 
 

Η Νόμιμη εκπρόςωποσ 
 

ΠΕΣΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
Πρόεδροσ Δ.. 

 
ΧΑΝΙΑ, 22/10/2021 
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