ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ”
Ο Δήμος Κέας –στο πλαίσιο παροχής όσο το δυνατόν καλύτερων υπηρεσιών στους συμπολίτες μας
της τρίτης ηλικίας- προσπαθεί να εντάξει το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι» στο ΙΚΑ και σας
ενημερώνει ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να ενταχθούν στο
Μητρώο Παροχών του Προγράμματος Κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων και να υπογράψουν με
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ειδική σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον βοήθειας στους δικαιούχους
του προγράμματος αυτού, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ είναι η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των
ηλικιωμένων και των ανάπηρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλιστεί η
παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή τους σε
μονάδες κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• η καταπολέμηση της εξάρτησης ηλικιωμένων και αναπήρων με την οργάνωση και τη
συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης,
νοσηλευτικής φροντίδας φυσικοθεραπείας, εργο-θεραπείας και οικιακής βοήθειας κλπ.
• Η ενημέρωση των Ωφελούμενων για τα δικαιώματά τους και την υποστήριξη κατά τις
επαφές τους με αρμόδιες υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας
• η διευκόλυνση των Ωφελούμενων για την συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές,
κοινωνικές και θρησκευτικές δραστηριότητες.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:
• Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου όλων των φορέων κύριας ασφάλισης
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΙΚΑΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΝΑΤ κ.λπ.)
• Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου του Δημοσίου καθώς και
• Οι
συνταξιούχοι
ανασφάλιστοι
υπερήλικες
του
ΟΓΑ,
οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας και πληρούν
σωρευτικά τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω.
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ:
• να έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.
δηλαδή πρέπει να υπάρχει αναπηρία 67% και άνω πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα
(ΚΕΠΑ ή άλλο φορέα εφόσον η σχετική απόφαση είναι σε ισχύ)
• να διαβιούν μόνοι τους με σύζυγο ή με άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις
υπαγωγής στο πρόγραμμα. Δηλαδή ο σύζυγος ή το άλλο πρόσωπο να έχει ποσοστό
αναπηρίας άνω του 67% και το ατομικό εισόδημα του να είναι κάτω των 7.715,65€ ετησίως.

•

Το συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει αυτό της
χαμηλότερης εισοδηματικής κλίμακας, που προβλέπεται κάθε φορά για την παροχή του
ΕΚΑΣ. Το ατομικό αυτό εισόδημα ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.715,65€ και το
οικογενειακό στο διπλάσιο.
• Η κατάσταση της υγείας τους, λόγω ασθένειας (χρόνιας ή πρόσκαιρης), να καθιστά αδύνατη
την αυτοεξυπηρέτησή τους ή δυσχερή την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών.
• Να μην λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας ή εξωϊδρυματικό επίδομα ή οποιοδήποτε
άλλο επίδομα συμπαράστασης από τον ασφαλιστικό τους Φορέα
• Να μην διαβιούν σε μονάδες κλειστές φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε σε
νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα.
Σε επόμενο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα μπορούν να ενταχθούν ως
ωφελούμενοι και οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 78ο έτος της ηλικίας τους
και πληρούν σωρευτικά τα παραπάνω κριτήρια χωρίς να απαιτείται πιστοποιημένο ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω.
Η συλλογή των σχετικών αιτήσεων, καθώς και πληροφορίες για τη συμπλήρωση αυτών θα
δίδονται από το γραφείο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που στεγάζεται σε αίθουσα
του Πνευματικού Κέντρου «Στ. Ρέστης» στην Κορησσία.
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