
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δράση «ΦροντίΖΩ» «Έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση, με κουπόνι 
αγορών (voucher) για την αγορά ειδών 
βρεφικής φροντίδας νεογέννητου 
τέκνου, σε οικογένειες που διαβιούν 
κάτω από τα όρια της φτώχειας εντός 
των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας»

Mε την χορηγία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και εταιρειών-
μελών του κατόπιν πρωτοβουλίας συγκέντρωσης χρημάτων του ΣΒΣΕ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ MH ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΔΤ ή ΑΡ.ΔΙΑΒ 
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

ΚΑΤΆ 
ΚΕΦΑΛΗΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΤΥΠΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

(ΝΑΙ:1/ΌΧΙ:0)

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΔΗΛΩΣΗΣ 

(ΝΑΙ:1/ΌΧΙ:0)

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
(ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ:1 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ:2   
ΛΟΙΠΕΣ:3)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1 317543527 ΓΕΦ/01/15/21-05-2018 ΑΚ023541 0,00 € ΌΧΙ 1 1 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                             
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν 
τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

2 295909080 ΓΕΦ/02/17/21-05-2018 ΑΝ 497600 0,00 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει όλες τις σελίδες από την αίτηση ΚΕΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση 
θεωρημένη από την εφορία που να δηλώνει ότι δεν ήταν υπόχρεη φορολογικής δήλωσης 
για το φορολογικό έτος 2016. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις 
υπαγωγής της στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3 051457619 ΓΕΦ/02/20/21-05-2018 ΑΜ 497833 0,00 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει την αίτηση ΚΕΑ τροποποιημένη ώστε να φαίνεται και το νεογέννητο, καθώς 
και υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία που να δηλώνει ότι δεν ήταν υπόχρεη 
φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2016. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν 
τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

4 051457619 ΓΕΦ/02/21/21-5-2018 ΑΜ 497833 0,00 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει την αίτηση ΚΕΑ τροποποιημένη ώστε να φαίνεται και το νεογέννητο, καθώς 
και υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία που να δηλώνει ότι δεν ήταν υπόχρεη 
φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2016. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν 
τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

5 209927858 ΓΕΦ/02/32/22-05-2018 ΑΜ 499738 0,00 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει δικαστική απόφαση επιμέλειας ανήλικου τέκνου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω 
δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

6 023090292 ΓΕΦ/00/35/11-06-2018 642710371 0,00 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει δικό της εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016. Σύμφωνα με τα 
ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στον κατάλογο ωφελουμένων της 
δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

7 251321430 ΓΕΦ/02/58/13-06-2018 646504544 0,00 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.Σύμφωνα με τα 
ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στον κατάλογο ωφελουμένων της 
δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

8 942576930 ΓΕΦ/01/61/18-06-2018 ΑΜ 990142 0,00 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016. Σύμφωνα με τα ανωτέρω 
δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

9 345298812 ΓΕΦ/01/63/18-06-2018 ΑΜ 933870 0,00 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016,  καθώς και βεβαίωση 
μόνιμης κατοικίας του οικείου δήμου (δεδομένου ότι όλα τα δικαιολογητικά του 
αναγράφουν τόπο  κατοικίας εκτός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας).Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον 
κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

10 345298812 ΓΕΦ/01/64/18-06-2018 ΑΜ 933870 0,00 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016,  καθώς και βεβαίωση 
μόνιμης κατοικίας του οικείου δήμου (δεδομένου ότι όλα τα δικαιολογητικά του 
αναγράφουν τόπο  κατοικίας εκτός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας).Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον 
κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

11 610617501 ΓΕΦ/01/104/28-06-2018 ΑΙ 782004 0,00 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016, καθώς και ολόκληρη την 
ενεργή εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις 
υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σελίδα 1



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δράση «ΦροντίΖΩ» «Έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση, με κουπόνι 
αγορών (voucher) για την αγορά ειδών 
βρεφικής φροντίδας νεογέννητου 
τέκνου, σε οικογένειες που διαβιούν 
κάτω από τα όρια της φτώχειας εντός 
των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας»

Mε την χορηγία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και εταιρειών-
μελών του κατόπιν πρωτοβουλίας συγκέντρωσης χρημάτων του ΣΒΣΕ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ MH ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΔΤ ή ΑΡ.ΔΙΑΒ 
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

ΚΑΤΆ 
ΚΕΦΑΛΗΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΤΥΠΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

(ΝΑΙ:1/ΌΧΙ:0)

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΔΗΛΩΣΗΣ 

(ΝΑΙ:1/ΌΧΙ:0)

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
(ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ:1 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ:2   
ΛΟΙΠΕΣ:3)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

12 241965384 ΓΕΦ/01/108/28-06-2018 ΑΙ 984714 676,67 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει ολόκληρη την ενεργή εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν 
τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

13 642036764 ΓΕΦ/02/34/22-05-2018 ΑΝ 496657 840,00 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει δικαστική απόφαση επιμέλειας ανήλικου τέκνου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω 
δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

14 755310504 ΓΕΦ/01/107/28-06-2018 ΑΜ 489757 840,00 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει ολόκληρη την ενεργή εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν 
τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

15 392566010 ΓΕΦ/00/24/29-05-2018 ΑΜ984294 1.095,00 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δηλώνει ότι 
τελεί σε διάσταση αλλά δεν έχει προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων αποδεικτικών 
τεκμηρίωσης ότι οι σύζυγοι είναι σε διάσταση παρά μόνο το έντυπο μεταβολών Μ1 από 
την αρμόδια ΔΟΥ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής 
της στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-
04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

16 836801984 ΓΕΦ/00/39/11-06-2018 RD693030 1.966,67 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο ΑΜΚΑ παιδιού και άδεια 
διαμονής. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στον 
κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

17 223704271 ΓΕΦ/01/51/13-06-2018 ΑΗ 798241 2.200,00 € ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ                                                                                                    
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι το τέκνο έχει γεννηθεί το 
2015. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον 
κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

18 549754349 ΓΕΦ/01/101/27-06-2018 ΒΕ1600772
Δεν 

υπολογίζεται
ΌΧΙ 0 0 1

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σύμφωνα με τα 
ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της 
δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

19 492728614 ΓΕΦ/02/14/21-05-2018 ΑΝ 495849 0,00 € ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει όλες τις σελίδες από την αίτηση ΚΕΑ, καθώς και το εκκαθαριστικό 2016 του 
συζύγου της. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του 
στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-
2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

20 133393734 ΓΕΦ/02/31/22-05-2018 ΑΗ 995821 0,00 € ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα ενώ στο 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης φαίνεται παντρεμένη για το έτος 2017, δεν έχει 
προσκομίσει αυτοτελές εκκαθαριστικό συζύγου για το φορολογικό έτος 2016. Σύμφωνα με 
τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στον κατάλογο ωφελουμένων 
της δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

21 837234950 ΓΕΦ/02/71/15-06-2018 ΒΒ 4015332 0,00 € ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει εκκαθαριστικό 2016 του συζύγου της.Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται 
οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

22 400853500 ΓΕΦ/01/62/18-06-2018 ΑΙ 486386 0,00 € ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016. Σύμφωνα με τα ανωτέρω 
δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

23 414292766 ΓΕΦ/00/04/25-04-2018 ΑΕ010214 1.144,44 € ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει επίσημο αντίγραφο ΑΜΚΑ νεογέννητου τέκνου, καθώς και βεβαίωση μόνιμης 
κατοικίας του οικείου δήμου (δεδομένου ότι όλα τα δικαιολογητικά του αναγράφουν τόπο  
κατοικίας εκτός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας).Σύμφωνα με τα ανωτέρω 
δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

Σελίδα 2



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δράση «ΦροντίΖΩ» «Έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση, με κουπόνι 
αγορών (voucher) για την αγορά ειδών 
βρεφικής φροντίδας νεογέννητου 
τέκνου, σε οικογένειες που διαβιούν 
κάτω από τα όρια της φτώχειας εντός 
των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας»

Mε την χορηγία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και εταιρειών-
μελών του κατόπιν πρωτοβουλίας συγκέντρωσης χρημάτων του ΣΒΣΕ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ MH ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΔΤ ή ΑΡ.ΔΙΑΒ 
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

ΚΑΤΆ 
ΚΕΦΑΛΗΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΤΥΠΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

(ΝΑΙ:1/ΌΧΙ:0)

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΔΗΛΩΣΗΣ 

(ΝΑΙ:1/ΌΧΙ:0)

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
(ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ:1 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ:2   
ΛΟΙΠΕΣ:3)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

24 471650143 ΓΕΦ/00/38/11-06-2018 BR5673274 1.384,00 € ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει αυτοτελές εκκαθαριστικό σημείωμα του συζύγου της, φορολογικού έτους 
2016.Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στον 
κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

25 416309655 ΓΕΦ/04/18/16-05-2018 ΑΒ 998556 1.514,04 € ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι 
προϋποθέσεις υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

26 532573106 ΓΕΦ/00/08/09-05-2018 ΑΒ192206 1.556,85 € ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει το αυτοτελές εκκαθαριστικό 2016 του συζύγου της. Έχει προσκομιστεί 
υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία βρίσκεται σε διαδικασία λύσης του συμφώνου 
συμβίωσης, η οποία δεν γίνεται αποδεκτή βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του 
στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-
2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

27 381017290 ΓΕΦ/00/29/04-06-2018 BR8476137 1.893,68 € ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ολόκληρη την 
αίτηση ΚΕΑ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον 
κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

28 952717612 ΓΕΦ/00/43/12-06-2018 BA8722497 2.300,00 € ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σύμφωνα με τα 
ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της 
δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

29 453922584 ΓΕΦ/04/02/04-05-2018 ΑΒ 998761 3.165,13 € ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι 
προϋποθέσεις υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

30 407288780 ΓΕΦ/01/14/16-05-2018 ΑΑ 352066 3.613,81 € ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι 
προϋποθέσεις υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

31 961597696 ΓΕΦ/04/07/08-05-2018 Φ 239133 4.655,70 € ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι 
προϋποθέσεις υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

32 285160067 ΓΕΦ/02/59/13-06-2018 645585098
Δεν 

υπολογίζεται
ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν έχει 
προσκομίσει μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σύμφωνα με τα 
ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στον κατάλογο ωφελουμένων της 
δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

33 343990930 ΓΕΦ/01/111/29-06-2018 BA6104826
Δεν 

υπολογίζεται
ΌΧΙ 0 0 3

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σύμφωνα με τα 
ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον κατάλογο ωφελουμένων της 
δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

34 460694406 ΓΕΦ/02/41/25-05-2018 ΚΖ449752
Δεν 

υπολογίζεται
ΌΧΙ 0 0

ΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ                                                                                  
Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο αιτών δεν έχει 
προσκομίσει μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και άδεια διαμονής 
αλλοδαπού. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στον 
κατάλογο ωφελουμένων της δράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1271/24-04-2018 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σελίδα 3


