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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ “ΚΕΝΤΡΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η  Νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρέβεζας στα πλαίσια του  Ε.Π. «Ήπειρος» της Ειδικής
Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Ε.  Π  Περιφέρειας  Ηπείρου  ,  προγραμματικής περιόδου  2014-2020/  Άξονας
Προτεραιότητας 5 “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων ”/
θεματικός στόχος (ΘΣ9) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και κάθε
διάκρισης» και ειδικότερα της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) στο
πλαίσιο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) δράσης με τίτλο “Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων  -  ΚΗΦΗ  ”,  συνεχίζει  τη  λειτουργία  της  δομής  “ΚΕΝΤΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η)” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”, στο Πάρκο Νεάπολης.

Το  Κ.Η.Φ.Η  είναι  ανοικτή  δομή  ημερήσιας  φροντίδας  ηλικιωμένων,  που  δεν  μπορούν  να
αυτοεξυπηρετηθούν  απόλυτα  (κινητικές  δυσκολίες,  άνοια  κλπ)  και  το  περιβάλλον  που  τους  φροντίζει
αδυνατεί  να  ανταποκριθεί  στη  φροντίδα  που έχει  αναλάβει,  επειδή  εργάζεται  ή  αντιμετωπίζει  σοβαρά
οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας . 

Επειδή υπάρχει μία κενή θέση ωφελούμενου, καλούνται τα άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο 
Πρόγραμμα, να υποβάλουν το αίτημά τους, στο ΚΗΦΗ Πρέβεζας , στο πάρκο Νεάπολης (Πυροβολικό) , 
μέχρι 22.05.2017 , καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 8.30 π.μ. έως 14 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι του Δήμoυ Πρέβεζας 

Μετά την εξέταση των αιτήσεων και την πλήρωση της κενής θέσης στη δομή, θα δημιουργηθεί πίνακας
επιλαχόντων, με όλους τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους καθώς θα έχουν δικαίωμα κάλυψης νέας κενής
θέσης όταν αυτή προκύψει. 

Κριτήρια επιλογής των άμεσα ωφελουμένων (ηλικιωμένων) είναι:
 Το εισόδημα με προτεραιότητα το χαμηλότερο.
 Η οικογενειακή κατάσταση
 Η κατάσταση υγείας, με προτεραιότητα τη βαρύτερη κατάσταση

Πληροφορίες: Νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρέβεζας
Θεόδωρος Δούβλης, τηλ: 26820-24682 

Το έντυπο της αίτησης και της ανακοίνωσης / πρόσκλησης θα βρίσκονται και στο site του Δήμου Πρέβεζας 
www  .  dimosprevezas  .  gr 
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