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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την έγκριση εισαγωγής τροφίμου στο Πτωχοκομείο
Α) Αίτηση εισαγωγής.
1.Αίτηση προς την Εφορεία του Πτωχοκομείου Ηρακλείου μετά των εντύπων
συναίνεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (παρέχονται από το
Πτωχοκομείο)
Β) Πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης.
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στο οποίο

θα

αναφέρονται

οι

συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού (παιδιά και αδέλφια). Αν δεν υπάρχουν παιδιά αδέλφια
και Πιστοποιητικό πλησιεστέρων εν ζωή συγγενών.
Γ) Πιστοποιητικά υγειονομικής κατάστασης.
1.Ακτινογραφία θώρακος με τη γνωμάτευση της.
2.Ιατρικό ιστορικό από θεράποντα ιατρό.
3.Γνωμάτευση από ψυχίατρο δημοσίου νοσοκομείου.
4.Προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας

Δ) Πιστοποιητικά οικονομικής κατάστασης.
1.Απόκομμα σύνταξης.
2.Ε1 και εκκαθαριστικό υποψηφίου τροφίμου για το προηγούμενο έτος.
3.Ε9 του υποψηφίου τροφίμου για την τελευταία δεκαετία.
4.Ε1 και εκκαθαριστικό συγγενών α΄ βαθμού όπου υπάρχουν και β΄ βαθμού εάν δεν
υπάρχουν α΄ βαθμού.
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Ε) Πιστοποιητικά ποινικής συμπεριφοράς.
1.Κατά την κρίση της Υπηρεσίας μπορεί να ζητηθεί αντίγραφο φύλλου ποινικού
μητρώου.

ΣΤ) Λοιπά Πιστοποιητικά.
1.Εκτίμηση νοητικής και συναισθηματικής λειτουργίας μέσω ψυχομετρικών
εργαλείων, καθώς και κοινωνικό ιστορικό. Η εκτίμηση και η λήψη του κοινωνικού
ιστορικού γίνεται από την Κοινωνική Λειτουργό του Πτωχοκομείου.
2.Κατά την κρίση της Υπηρεσίας μπορεί να απαιτηθεί κατ’ οίκον κοινωνική έρευνα
από την Κοινωνική Λειτουργό του Πτωχοκομείου.
3.Πλην των ανωτέρω, η Εφορεία του Πτωχοκομείου δύναται να ζητήσει την
προσκόμιση και άλλων πρόσθετων στοιχείων προς τεκμηρίωσης της οικονομικής και
οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου.
4. Διενέργεια μοριακού τεστ με PCR για το νέο κορωνοϊό (Covid 19) την
προηγούμενη ημέρα της εισαγωγής του υποψηφίου τροφίμου. Σε περίπτωση που το
τεστ είναι αρνητικό, ο υποψήφιος τρόφιμος θα μπορεί να γίνει δεκτός στο
Γηροκομείο. Την πρώτη εβδομάδα θα πρέπει να παραμείνει για λόγους ασφαλείας σε
δωμάτιο απομόνωσης.
5. Εμβολιασμός πριν την εισαγωγή στο γηροκομείο για το νέο κορωνοϊό (Covid 19)
και με τις 2 δόσεις του εμβολίου.

