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Παροχή Οικονομικού Βοηθήματος από το Ίδρυμα
Περιθάλψεως Τυφλών
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Χίου

Οικονομικό Βοήθημα ύψους έως και 4.000 ευρώ, για την αποκατάσταση
της όρασης ή κάλυψη θεραπείας οφθαλμολογικής πάθησης, προκηρύσσει
το Κοινωφελές Ίδρυμα περιθάλψεως τυφλών στο οποίο προεδρεύει ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος.
Δείτε την προκήρυξη:
Τό Κοινωφελές Ἵδρυμα μέ τήν ἐπωνυμίαν ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
ΜΑΔΙΑ, τό ὁποῖον ἔχει συσταθῆ, ὑφίσταται καί λειτουργεῖ νομίμως διά τοῦ ἀπό
23/4/1997 Προεδρικοῦ Διατάγματος (ΦΕΚ Β΄ 375), συμφώνως πρός τό ἄρθρον 2
αὐτοῦ, ὅπως ἔχει τροποποιηθῆ μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 5569/2008 ἀπόφασιν τοῦ Ἐφετείου
Ἀθηνῶν, διά τήν ἐπωφελεστέραν ἀξιοποίησιν τῆς περιουσίας του, τῆς ὁποίας οἱ
εἰδικώτεροι ὅροι ἔχουν ἐγκριθῆ μέ τήν μέ ἀριθ. πρωτ. 1092291/421/Α001/19-1-

2012 κ. Υ.Α. τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Παιδείας Διά Βίου Μάθησης καί
Θρησκευμάτων καί Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1279/28-5-2013),
εἰς ἐκτέλεσιν τοῦ προϋπολογισμοῦ αὐτοῦ οἰκον. χρήσεως 2020,
προκηρύσσει διά τό ἔτος 2020
Αον. Τήν χορήγησιν τριῶν (3) οἰκονομικῶν βοηθημάτων ὕψους μέχρι τεσσάρων
χιλιάδων (ἀρ. 4.000) εὐρώ, διά τήν ἐνίσχυσιν οἰκονομικῶς ἀδυνάτων τυφλῶν, οἱ
ὁποῖοι κατοικοῦν εἰς τόν τ. Νομόν Χίου, διά κάλυψιν τῶν ἐξόδων πρός
ἀποκατάστασιν τῆς ὁράσεώς των ἤ κάθε εἴδους θεραπεία ὀφθαλμο ογικῶν
παθήσεων, ἐντός ἤ καί ἐκτός Νοσοκομείου εἰς τήν Ἑλλάδα ἤ καί εἰς τό Ἐξωτερικόν.
Βον. Τήν χορήγησιν τριάκοντα (ἀρ. 30) ἐφ’ ἅπαξ ἐτησίων βοηθημάτων ὕψους
χιλίων πεντακοσίων (ἀρ. 1.500) εὐρώ ἕκαστον πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν
οἰκονομικῶς ἀδυνάτων τυφλῶν, ἀτομικῶς ἤ καί τῶν οἰκογενειῶν των, ἐφ’ ὅσον οἱ
τελευταῖοι διαβοῦν εἰς κοινήν στέγην.
Γον. Τήν χορήγησιν δεκαπέντε (ἀρ. 15) ἐφ’ ἅπαξ ἐτησίων βοηθημάτων πρός
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ὀφθαλμιάτρου καί ὀφθαλμολογικοῦ ὑλικοῦ καί μέχρι τετρακοσίων (ἀρ. 400) εὐρώ
δι’ ἕκαστον.
Καί εἰς τάς τρεῖς περιπτώσεις οἰκονομικῶν βοηθημάτων οἱ ὑποψήφιοι πρέπει νά
κατοικοῦν μονίμως εἰς τόν τ. Νομόν Χίου καί νά ἀποδεικνύουν τήν οἰκονομικήν
των ἀδυναμίαν καί τήν ἀναγκαιότητα τῆς συγκεκριμένης θεραπείας διά τήν
ὁποίαν ζητεῖται ἡ κάλυψις τῶν ἐξόδων (διά τήν πρώτην καί τρίτην περίπτωσιν) ἤ
τήν ἀναγκαιότητα λήψεως τοῦ βοηθήματος λόγῳ τυφλότητος (διά τήν δευτέραν
περίπτωσιν).
Ἐπισυνάπτεται εἰς τήν παροῦσαν καί ἀποτελεῖ ἕν σῶμα μετ’ αὐτῆς κατάλογος
ἀπαιτουμένων δικαιολογητικῶν.
Ἡ προκήρυξις μετά τοῦ ἀνωτέρω καταλόγου εἶναι τοιχοκολλημένη εἰς τά Γραφεῖα
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www.imchiou.gr
Αἱ αἰτήσεις καί τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει νά κατατεθοῦν τό
ἀργότερον μέχρι τῆς 15ης Ἰουλίου 2020 εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Χίου εἰς τόν Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον π. Δημήτριον Γεόμελον τηλ.
2271044045 (ἐσ. 6).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
1. Αἴτησις.
2. Φωτοτυπία ἀστυνομικῆς ταυτότητος.
3. Ἀπόσπασμα Ποινικοῦ Μητρῲου (ἰσχύει διά ἕνα τρίμηνον).
4. Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως.
5. Συμβόλαιον κατοικίας, μισθωτήριον, πρόσφοροι λογαριασμοί παροχῶν καί
γενικῶς πᾶν ἔγγραφον ἀποδεικνῦον τήν μόνιμον ἐγκατάστασιν εἰς τόν Νομόν
Χίου.
6. Ἐκκαθαριστικά σημειώματα Ἐφορίας τῶν τριῶν τελευταίων ἐτῶν. Διά τήν
τρίτην περίπτωσιν μόνον τοῦ τελευταίου ἔτους.
7. Γνωμάτευσις τῶν Κ.Ε.Π.Α. εἰς τήν ὁποίαν θά ἀναγράφεται ἡ πάθησις ὡς καί
τό ποσοστόν ἀναπηρίας (διά τήν περίπτωσιν Β΄) καί περί τῆς ἀναγκαιότητος
τῆς συγκεκριμένης θεραπείας διά τήν ὁποίαν ζητεῖται τό βοήθημα καθώς καί
ἐνδεικτική κοστολόγησις τῆς σχετικῆς δαπάνης (διά τάς περιπτώσεις Α΄καί
Γ΄).
8. Στοιχεῖα λογαριασμοῦ Τραπέζης εἰς τό ὄνομα τοῦ ὑποψηφίου διά τό
οἰκονομικόν
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συνδικαιούχων τοῦ ἀνωτέρω λογαριασμοῦ, ὑποβάλλεται ὑπεύθυνος δήλωσις
τοῦ Ν. 1599/1986 τοῦ καθ’ ἑνός ἐξ αὐτῶν, ὅτι τό χορηγηθησόμενον
οἰκονομικόν βοήθημα θά χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικῶς καί μόνον διά τάς
ἀνάγκας τοῦ λαμβάνοντος τήν οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν.
Τό Δ. Σ. τοῦ Ἱδρύματος διατηρεῖ τό δικαίωμα νά ἀπευθυνθῇ εἰς ἀναγνωρισμένον
Ἰατρόν καί νά ζητήσῃ τήν ἐξέτασιν τοῦ αἰτοῦντος καί τήν σύνταξιν ἀντιστοίχου
Γνωματεύσεως
βοηθήματος.
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ἐπιφυλάξεως τοῦ ὁρισθέντος ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Ἰατροῦ, τό Ἵδρυμα διατηρεῖ τό
δικαίωμα νά ἀρνηθῇ τήν χορήγησιν τοῦ βοηθήματος.
Ὁ Πρόεδρος
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
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