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ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «ςπουδάΖΩ» που αφορά «Παροχι 

ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε προπτυχιακοφσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ- ςπουδαςτζσ του 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019, μζλθ οικογενειϊν τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, που διαβιοφν 

κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ, με κουπόνι αγορϊν (voucher) για τθν προμικεια διατακτικϊν 

ςίτιςθσ», με δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σον Νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ90Α') με τίτλο «Ίδρυςθ νομαρχιακισ αυτοδιοίκθςθσ, τροποποίθςθ 

διατάξεων για τθν πρωτοβάκμια αυτοδιοίκθςθ και τθν περιφζρεια και άλλεσ διατάξεισ», και 

ειδικότερα τα άρκρα 53, 54, 55 & 56.  

2. Σον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ87Α’) με τίτλο «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» και ειδικότερα τα άρκρα 190, 191, 192 & 

193. 

3. Σον Νόμο 3463/8.6.2006 «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ» και ειδικότερα το άρκρο 279. 

4. Σον Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) με τίτλο «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Σον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) με τίτλο «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6. Σο Προεδρικό Διάταγμα 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) με τίτλο «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 

διατάκτεσ» 

7. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ 4683/1998 (ΦΕΚ 140 Β’) με τίτλο «Κανονιςμόσ Προςωπικοφ των 

Περιφερειακϊν Σαμείων Ανάπτυξθσ». 

8. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ 40608/2001 (ΦΕΚ 1428 Β’) με τίτλο «Σροποποίθςθ τθσ 2141/1998 

απόφαςθσ "Κανονιςμόσ οικονομικισ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των Περιφερειακϊν Σαμείων 

Ανάπτυξθσ"». 
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9. Σθν αρ. 1137/02.04.2019 απόφαςθ ζγκριςθσ πραγματοποίθςθσ  δαπάνθσ για τθ δράςθ του κζματοσ. 

10. Σθν από 02.04.2019 ςφμφωνθ γνϊμθ του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ. 

11. Σθν αρ. 1138/02.04.2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ του 

κζματοσ. 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Σθν Προκιρυξθ τθσ Δράςθσ «ςπουδάΗΩ» που αφορά τθν  «Παροχι ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε 

προπτυχιακοφσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ- ςπουδαςτζσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019, μζλθ οικογενειϊν 

τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ, με κουπόνι αγορϊν 

(voucher) για τθν προμικεια διατακτικϊν ςίτιςθσ». 

Οι πόροι για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ προζρχονται από δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ  

1. Ο προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ ορίηεται ςτο ποςό των ςαράντα χιλιάδων ευρϊ (40.000,00€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 

2. Θ δράςθ ςτοχεφει ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ των προπτυχιακϊν πρωτοετϊν φοιτθτϊν- ςπουδαςτζσ 

του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019, ελλθνικϊν Α.Σ.Ε.Ι. ι Α.Ε.Ι., μελϊν οικογενειϊν τθσ Περιφζρειασ 

τερεάσ Ελλάδασ, που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ, για τθν προμικεια διατακτικϊν 

ςίτιςθσ. 

3. Ωσ άμεςα Ωφελοφμενοι τθσ δράςθσ ορίηονται οι προπτυχιακοί πρωτοετείσ φοιτθτζσ -  ςπουδαςτζσ 

του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019, ελλθνικϊν Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., μζλθ οικογενειϊν που διαβιοφν 

ςτθν Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ με ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα (ωσ ορίηεται ςτθν παροφςα 

)κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ .  

4. Ωσ αιτοφντεσ – αιτοφςεσ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ορίηονται οι προπτυχιακοί πρωτοετείσ φοιτθτζσ - 

ςπουδαςτζσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019, οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτθ 

δράςθ. 

5. Αντικείμενο τθσ δράςθσ αποτελεί θ παροχι κουπονιοφ αγορϊν (voucher) αξίασ διακοςίων ευρϊ 

(200,00€) για τθν προμικεια διατακτικϊν ςίτιςθσ, με δυνατότθτα εξαργφρωςθσ  ζωσ 30 Ιουλίου 

2019. 

6. Κάκε ενδιαφερόμενοσ προπτυχιακόσ/θ πρωτοετισ φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/ςτρια για να 

ςυμμετάςχει ςτθν παροφςα δράςθ κα πρζπει: 

I. Να ςυμπλθρϊςει θλεκτρονικά τθν φόρμα «Αίτθςθ υμμετοχισ Ωφελοφμενου» για τθ δράςθ 

«ςπουδάΗΩ», θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ Δομισ «ΓΕΦΤΡΑ» www.gefyra.com.gr 

και θ οποία υπζχει κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ. 

II. Να εξουςιοδοτιςει το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ (ςε περίπτωςθ που 

ενταχκεί ςτον κατάλογο ωφελουμζνων), για εκ μζρουσ του πλθρωμι των διατακτικϊν ςίτιςθσ 

ςτθν επιχείρθςθ από τθν οποία κα τισ προμθκευτεί. 

III. Να ςυμπλθρϊςει τθν φόρμα «Τπεφκυνθ Διλωςθ» (Παράρτθμα Ι) και να τθν επιςυνάψει 

θλεκτρονικά ςτο πεδίο των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ. 

IV. Να επιςυνάψει ςτα αντίςτοιχα πεδία των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν τθσ θλεκτρονικισ 

αίτθςθσ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

http://www.gefyra.com.gr/
ΑΔΑ: 755ΦΚ2Π-ΥΦ0
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V. ε περίπτωςθ αδυναμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ και των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν θλεκτρονικά, οι αιτοφντεσ – αιτοφςεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να προςζρχονται οι 

ίδιοι ι τρίτο πρόςωπο με εξουςιοδότθςι τουσ ςτα κατά τόπουσ γραφεία του Περιφερειακοφ 

Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ– Γραφεία Δομισ «ΓΕΦΤΡΑ» - ι ςτα Κζντρα Κοινότθτασ τθσ 

Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, να ςυμπλθρϊνουν τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ και να κατακζτουν τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςτο χρονικό διάςτθμα από 05/04/2019 ζωσ 19/04/2019. 

Οι διευκφνςεισ των γραφείων τθσ Δομισ «ΓΕΦΤΡΑ» αποτυπϊνονται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

Α/Α  ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

1.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑ  

Πλατεία Ελευθερίασ 3, 35131, Λαμία 

Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξησ –ΠΣΕ,  

Δομή ΓΕΦΤΡΑ 

2οσ όροφοσ, Σηλ-FAX.: 22310 28725 

e-mail: info@gefyra.com.gr 

2.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΑ  

Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδασ 

Ι. Γιδογιάννου 31 , 33100, Άμφιςςα 

3οσ όροφοσ, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Σηλ.: 22653 

50656 

3.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ  

Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίασ 

(Κεντρικό Δημαρχείο) 

Εθν. Αντιςτάςεωσ 1, 36100, Καρπενήςι 

 Σηλ.: 22373 52306, 52304 

2.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ  

Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίασ 

Φίλωνοσ 35-39 , 32131 , Λιβαδειά 

Ιςόγειο 

 Σηλ.: 22613 50106 

5.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ  

Διοικητήριο Π.Ε. Εφβοιασ 

Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα 

Ιςόγειο, Γραφείο 10 

 Σηλ.: 22213 53932-53933 

 

7. Σα κουπόνια αγορϊν (voucher) που κα χορθγθκοφν, δφναται να εξαργυρωκοφν αποκλειςτικά ςε 

μία από τισ επιχειριςεισ οι οποίεσ κα ςυμμετάςχουν ςτθ δράςθ. 

8. Προχποκζςεισ για τθν ςυμμετοχι μιασ επιχείρθςθσ ςτθ δράςθ είναι: 

α) να παρζχει υπθρεςίεσ διατακτικϊν ςίτιςθσ 

β) να διακζτει ζνα ευρφ δίκτυο ςυμβεβλθμζνων ςθμείων – καταςτθμάτων πϊλθςθσ ειδϊν 

διατροφισ ι παροχισ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ, το οποίο κα καλφπτει τουλάχιςτον τζςςερισ νομοφσ 

τθσ χϊρασ. 

9. Οι Επιχειριςεισ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν παροφςα δράςθ κα πρζπει:  

I. Να ςυμπλθρϊςουν θλεκτρονικά τθν φόρμα «Αίτθςθ υμμετοχισ Επιχείρθςθσ» για τθ δράςθ 

«ςπουδάΗΩ», θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτθν Ιςτοςελίδα τισ Δομισ «ΓΕΦΤΡΑ» www.gefyra.com.gr 

mailto:info@gefyra.com.gr
http://www.gefyra.com.gr/
ΑΔΑ: 755ΦΚ2Π-ΥΦ0
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και θ οποία υπζχει κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ και να επιςυνάψουν ςτα αντίςτοιχα πεδία τθσ 

θλεκτρονικισ αίτθςθσ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

Πρόςκλθςθσ. 

II. Να ςυμπλθρϊςουν τθν φόρμα «Τπεφκυνθ Διλωςθ» (Παράρτθμα ΙΙ) και να τθν επιςυνάψουν 

θλεκτρονικά ςτο πεδίο των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ. 

ε περίπτωςθ αδυναμίασ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικά, ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

τθσ επιχείρθςθσ ζχει τθ δυνατότθτα να προςζλκει, με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςτα κατά 

τόπουσ Γραφεία τθσ Δομισ ΓΕΦΤΡΑ, ςτισ διευκφνςεισ που αναγράφονται παραπάνω, ϊςτε  να 

υποβάλλει  αίτθςθ ςυμμετοχισ με τθ ςυνδρομι των ςτελεχϊν τθσ Δομισ.  

10. Καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν ςτα κατά τόπουσ γραφεία τθσ Δομισ “ΓΕΦΤΡΑ” ορίηεται θ 19/04/2019 και ϊρα 

14:00 ενϊ για τθν θλεκτρονικι υποβολι των αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν ορίηεται θ 

19/04/2019 και ϊρα 24:00. 

11. Οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν ςυμμετοχι ςτθ δράςθ αναγράφονται ςτθ ςυνθμμζνθ 

πρόςκλθςθ και τα παραρτιματα αυτισ που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ 

12. Θ προκιρυξθ τθσ Δράςθσ να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και να δθμοςιευτεί ςτθν 

ιςτοςελίδα  τθσ Δομισ «Γζφυρα». 

υνθμμζνα: 

Αναλυτικι Πρόςκλθςθ τθσ Δράςθσ με τα Παραρτιματά τθσ 

Εςωτερικι Διανομι: 

1) Χρονολογικό αρχείο  

2) Φ. Δράςθσ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ ΠΣΑ 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
Κοινοποίθςθ: 

 Ίδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ 

 Γραφείο Περιφερειάρχθ τερεάσ Ελλάδασ  

 Γραφεία Αντιπεριφερειαρχϊν ΠΕ τερεάσ Ελλάδασ  

 Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ  

 Ορφανοτροφεία Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ 

 Τπθρεςίεσ Κοινωνικισ Πρόνοιασ ΟΣΑ  

 Δομζσ Αντιμετϊπιςθσ τθσ Φτϊχειασ ΟΣΑ 

 Κζντρα Κοινότθτασ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ 

 Ιερζσ Μθτροπόλεισ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ 

 Γραφεία κοινωνικισ μζριμνασ Σ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. τθσ χϊρασ 
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ: 

«ςπουδάΖΩ» 
 
 

 
«Παροχι ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε προπτυχιακοφσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ- 

ςπουδαςτζσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019, μζλθ οικογενειϊν τθσ Περιφζρειασ τερεάσ 

Ελλάδασ, που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ, με κουπόνι αγορϊν (voucher) για τθν 

προμικεια διατακτικϊν ςίτιςθσ», με δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ. 
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Σο Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ 

 τερεάσ Ελλάδασ 

 
το πλαίςιο τθσ δράςθσ «ςπουδάΖΩ» - «Παροχι ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε προπτυχιακοφσ 

πρωτοετείσ φοιτθτζσ- ςπουδαςτζσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019, μζλθ οικογενειϊν τθσ 

Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ, με κουπόνι αγορϊν 

(voucher) για τθν προμικεια διατακτικϊν ςίτιςθσ», με δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ. 

 

και ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σον Νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ90Α') με τίτλο «Ίδρυςθ νομαρχιακισ αυτοδιοίκθςθσ, τροποποίθςθ 

διατάξεων για τθν πρωτοβάκμια αυτοδιοίκθςθ και τθν περιφζρεια και άλλεσ διατάξεισ», και 

ειδικότερα τα άρκρα 53, 54, 55 & 56.  

2. Σον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ87Α’) με τίτλο «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» και ειδικότερα τα άρκρα 190, 191, 192 & 193. 

3. Σον Νόμο 3463/8.6.2006 «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ» και ειδικότερα το άρκρο 279.  

4. Σον Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) με τίτλο «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Σον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) με τίτλο «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6. Σο Προεδρικό Διάταγμα 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) με τίτλο «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» 

7. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ 4683/1998 (ΦΕΚ 140 Β’) με τίτλο «Κανονιςμόσ Προςωπικοφ των 

Περιφερειακϊν Σαμείων Ανάπτυξθσ». 

8. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ 40608/2001 (ΦΕΚ 1428 Β’) με τίτλο «Σροποποίθςθ τθσ 2141/1998 

απόφαςθσ "Κανονιςμόσ οικονομικισ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των Περιφερειακϊν Σαμείων 

Ανάπτυξθσ"». 

9. Σθν αρ. 1137/02.04.2019 απόφαςθ ζγκριςθσ πραγματοποίθςθσ  δαπάνθσ για τθ δράςθ του κζματοσ. 

10. Σθν από 2-04-2019 ςφμφωνθ γνϊμθ του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ 

11. Σθν αρ. 1138/02.04.2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ του 

κζματοσ. 

 

Προςκαλεί 

 

Ι) Προπτυχιακοφσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ- ςπουδαςτζσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-2019, μζλθ 

οικογενειϊν τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ,  οι 

οποίοι επικυμοφν να λάβουν οικονομικι ενίςχυςθ φψουσ διακοςίων ευρϊ (200,00€) , για τθν 

προμικεια διατακτικϊν ςίτιςθσ, 

ΙΙ) Επιχειριςεισ που παρζχουν διατακτικζσ ςίτιςθσ, 

να υποβάλουν αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ δράςθ από τθν 5/04/2019 ζωσ τθν  19/04/2019 

ΑΔΑ: 755ΦΚ2Π-ΥΦ0



 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 
 

 

8 

τουσ ωφελοφμενουσ που κα επιλεγοφν, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία μοριοδότθςθσ και κατάταξθσ που 

περιγράφεται παρακάτω, κα χορθγθκοφν «κουπόνια αγορϊν» (Voucher) αξίασ διακοςίων ευρϊ (200,00€) 

για τθν προμικεια διατακτικϊν ςίτιςθσ.  

 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ ορίηεται ςτο ποςό των ςαράντα χιλιάδων ευρϊ (40.000,00€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 

Οι πόροι για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ προζρχονται από δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ. 

Ο προχπολογιςμόσ μπορεί να αναμορφωκεί με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ 

Ελλάδασ κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ του δωρθτι. 

 

Θ δράςθ υλοποιείται με μζριμνα και κριτιρια που τίκενται από το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ 

τερεάσ Ελλάδασ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΜΟΙ 

 Ωσ Φορζασ υλοποίθςθστθσ δράςθσ «ςπουδάΗΩ» ορίηεται το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ 

τερεάσ Ελλάδασ. 

 Ωσ Ωφελοφμενοι (άμεςοι) τθσ δράςθσ ορίηονται οι προπτυχιακοί πρωτοετείσ φοιτθτζσ - ςπουδαςτζσ, 

που κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 φοιτοφν για πρϊτθ φορά ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρφματα τθσ Χϊρασ *πανεπιςτθμιακοφ (Α.Ε.Ι.) ι τεχνολογικοφ τομζα (Α.Σ.Ε.Ι.)+, ςτισ Εκκλθςιαςτικζσ 

Ακαδθμίεσ και ςτισ χολζσ Καλϊν Σεχνϊν (εξαιροφνται όςοι φοιτθτζσ εγγράφθκαν ςε τρατιωτικζσ και 

Αςτυνομικζσ χολζσ κακϊσ και ςτισ χολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ και τθσ 

Πυροςβεςτικισ) και τθροφν τισ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςφμφωνα με τθν παροφςα πρόςκλθςθ. Για 

τθν επιλογι των ωφελουμζνων κα τθρθκεί διαδικαςία μοριοδότθςθσ και κατάταξθσ όπωσ 

περιγράφεται παρακάτω. 

Ζμμεςα ωφελοφμενοι είναι τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ των άμεςα ωφελοφμενων. 

 Ωσ Επιχείρθςθ, ορίηεται κάκε επιχείρθςθ που παρζχει υπθρεςίεσ διατακτικϊν ςίτιςθσ και διακζτει 

ζνα ευρφ δίκτυο ςυμβεβλθμζνων ςθμείων – καταςτθμάτων πϊλθςθσ ειδϊν διατροφισ ι παροχισ 

υπθρεςιϊν εςτίαςθσ (το οποίο καλφπτει τουλάχιςτον τζςςερισ νομοφσ τθσ χϊρασ) και κα υποβάλλει 

αίτθςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ δράςθ. 

 Ωσ «Κουπόνι αγορϊν» (Voucher), ορίηεται το αντίτιμο των διακοςίων ευρϊ (200,00€) το οποίο 

καταβάλλεται εφάπαξ, με τθ μορφι επιταγισ, για λογαριαςμό των ωφελοφμενων και κατόπιν 

ςχετικισ εξουςιοδότθςισ τουσ, ςτθν “επιχείρθςθ” 

 Ωσ διατακτικζσ ςίτιςθσ  ορίηεται ζνα πακζτο κουπονιϊν μθ άμεςθσ χρθματικισ αξίασ ςυνολικισ αξίασ 

διακοςίων ευρϊ (200,00€) τα οποία δφναται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αγορά ειδϊν διατροφισ και 

υπθρεςιϊν εςτίαςθσ από το δίκτυο ςυνεργαηόμενων καταςτθμάτων με τθν “επιχείρθςθ”.  
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 Ωσ ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ετιςιο ειςόδθμα επιβολισ ειςφοράσ του φορολογικοφ 

ζτουσ 2017 (ειςοδιματα που αποκτικθκαν από 01/01/2017 - 31/12/2017) του ιδίου του φοιτθτι- 

ςπουδαςτι και  των μελϊν τθσ οικογζνειασ του. 

τθν περίπτωςθ που οι γονείσ του αιτοφντοσ είναι διαηευγμζνοι, για τον υπολογιςμό του 

οικογενειακοφ ειςοδιματοσ υπολογίηεται το ειςόδθμα - όπωσ προςδιορίςτθκε ανωτζρω - και των 

δφο γονζων, εκτόσ από τθν περίπτωςθ αιτοφντοσ φοιτθτι, θ επιμζλεια του οποίου ζχει ανατεκεί με 

δικαςτικι απόφαςθ ςτον ζνα γονζα, οπότε υπολογίηεται το ειςόδθμα μόνο αυτοφ. 

  Ωσ Μζλθ τθσ οικογζνειασ: Ο επιτυχϊν που αιτείται τθ ςυμμετοχι του και όςα τζκνα εμφανίηονται 

ςτθν φορολογικι διλωςθ των γονζων του, ωσ εξαρτϊμενα μζλθ κακϊσ και οι υπόχρεοι ςτθν 

υποβολι τθσ διλωςθσ.  

ε περίπτωςθ που ο επιτυχϊν είναι ζγγαμοσ ι αρχθγόσ μονογενεϊκισ οικογζνειασ, υπολογίηονται ωσ 

μζλθ τθσ οικογζνειασ του ο/θ ςφηυγοσ (αν υφίςταται) κακϊσ και τα τζκνα που αυτόσ/ι είχε δθλϊςει. 

 Ωσ Απροςτάτευτα τζκνα:(Α).Σα ενιλικα τζκνα (ζωσ 25 ετϊν) προπτυχιακοί πρωτοετείσ φοιτθτζσ - 

ςπουδαςτζσ, που κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 φοιτοφν ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα 

τθσ Χϊρασ *πανεπιςτθμιακοφ (Α.Ε.Ι.) ι τεχνολογικοφ τομζα (Α.Σ.Ε.Ι.)+, ςτισ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ 

και ςτισ χολζσ Καλϊν Σεχνϊν, τα οποία είναι ορφανά και από τουσ δφο γονείσ, ι που κανείσ γονζασ 

δεν μπορεί να αςκιςει τθ γονικι τουσ μζριμνα, λόγω αςκζνειασ, αναπθρίασ, κράτθςθσ, κ.α. και που θ 

επιμζλεια ι εποπτεία τουσ ζχει ανατεκεί με δικαςτικι απόφαςθ ςε Ιδρφματα ι ςε Δικαςτικοφσ 

Λειτουργοφσ  (Εφζτεσ) και (Β).Σα ενιλικα τζκνα (ζωσ 25 ετϊν) προπτυχιακοί πρωτοετείσ φοιτθτζσ - 

ςπουδαςτζσ, που κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 φοιτοφν ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα 

τθσ Χϊρασ *πανεπιςτθμιακοφ (Α.Ε.Ι.) ι τεχνολογικοφ τομζα (Α.Σ.Ε.Ι.)+, ςτισ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ 

και ςτισ χολζσ Καλϊν Σεχνϊν, τα οποία ζχουν αποκοπεί από το οικογενειακό τουσ περιβάλλον και 

κανείσ γονζασ δεν μπορεί να αςκιςει τθ γονικι τουσ μζριμνα, λόγω αςκζνειασ, αναπθρίασ, κράτθςθσ, 

κ.α. κι ζχουν τεκεί υπό τθν προςταςία τθσ Εταιρείασ Προςταςίασ Ανθλίκων του Τπουργείου 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 Ωσ Κατά κεφαλιν ειςόδθμα: Σο πθλίκο που προκφπτει από τθ διαίρεςθ του ετιςιου οικογενειακοφ 

ειςοδιματοσ όπωσ ορίςτθκε ανωτζρω με το ςυνολικό αρικμό των μελϊν τθσ οικογζνειασ του 

αιτοφντοσ (υπόχρεοσ και εξαρτϊμενα μζλθ) που εμφανίηονται ςτισ υποβλθκείςεσ φορολογικζσ 

δθλϊςεισ.  

 Ωσ ΑμΕΑ κεωρείται εκείνοσ ο οποίοσ πλθροί τα ειςοδθματικά κριτιρια ζνταξθσ ςτθν παροφςα δράςθ 

και ζχει πιςτοποιθμζνθ αναπθρία άνω του 67% για οποιαδιποτε πάκθςθ. 

 Ωσ μονογονεϊκι οικογζνεια κεωρείται εκείνθ ςτθν οποία ζνασ μόνο γονζασ αςκεί εν τοισ πράγμαςι 

και κατά αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα ανιλικων τζκνων. 

 Ωσ μακροχρόνια ανεργία νοείται θ ςυνεχόμενθ ανεργία 12 μθνϊν και άνω όπωσ προκφπτει από τθ 

ςχετικι βεβαίωςθ χρόνου ανεργίασ του ΟΑΕΔ. 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΣΟΧΟ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Στόχος  

Θ δράςθ,  ςτοχεφει ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ προπτυχιακϊν πρωτοετϊν φοιτθτϊν ελλθνικϊν Α.Σ.Ε.Ι. ι 

Α.Ε.Ι., μζλθ οικογενειϊν τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, οι οποίεσ διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ 

φτϊχειασ, για τθν κάλυψθ αναγκϊν ςίτιςθσ μζςω τθσ αγορά ειδϊν διατροφισ ι/και υπθρεςιϊν εςτίαςθσ.  

 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο τθσ δράςθσ αποτελεί θ παροχι κουπονιοφ αγορϊν (voucher) αξίασ διακοςίων ευρϊ (200,00€) 

ςε κάκε φοιτθτι -ςπουδαςτι που κα ενταχκεί ςτθ Δράςθ, για τθν προμικεια διατακτικϊν ςίτιςθσ, με 

δυνατότθτα εξαργφρωςθσ ζωσ 30 Ιουλίου 2019, ςτο δίκτυο ςυμβεβλθμζνων ςθμείων – καταςτθμάτων 

πϊλθςθσ ειδϊν διατροφισ ι παροχισ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ των “επιχειριςεων” που κα αιτθκοφν τθν 

ζνταξι τουσ ςτθ δράςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Οι προπτυχιακοί πρωτοετείσ φοιτθτζσ – ςπουδαςτζσ, μζλθ οικογενειϊν τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, 

που επικυμοφν να ενταχκοφν ςτθν εν κζματι δράςθ, κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω 

προχποκζςεισ: 

1. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ λοιπϊν κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι πολίτεσ 

άλλων κρατϊν νομίμωσ διαμζνοντεσ ςτθν Ελλάδα.  

2. Θ μόνιμθ κατοικία τουσ να βρίςκεται ςε Διμο ι Κοινότθτα τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ ι να 

ζχουν ολοκλθρϊςει τθ φοίτθςθ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςε ςχολικι μονάδα τθσ 

Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ. 

3. Να ζχουν εγγραφεί ωσ πρωτοετείσ προπτυχιακοί φοιτθτζσ - ςπουδαςτζσ, κατά το ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 2018-2019, για πρϊτθ φορά, ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ Χϊρασ 

*πανεπιςτθμιακοφ (Α.Ε.Ι.) ι τεχνολογικοφ τομζα (Α.Σ.Ε.Ι.)+, ςτισ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ και ςτισ 

χολζσ Καλϊν Σεχνϊν. Εξαιροφνται όςοι φοιτθτζσ εγγράφθκαν ςε τρατιωτικζσ και Αςτυνομικζσ 

χολζσ κακϊσ και ςτισ χολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ και τθσ Πυροςβεςτικισ. 

4. Για τουσ άρρενεσ φοιτθτζσ να μθν υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι τουσ κθτεία κατά το ζτοσ εγγραφισ 

τουσ (2018-2019). 

5. Να κατζχουν Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) και Αρικμό Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

(ΑΜΚΑ) τθσ θμεδαπισ. 

6. Να διαβιοφν με ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα κατϊτερο του ορίου φτϊχειασ. Σοφτο κα πρζπει να 

αποδεικνφεται από τθν Πράξθ Διοικθτικοφ Προςδιοριςμοφ Φόρου (εκκακαριςτικό ςθμείωμα) του 

Τπουργείου Οικονομικϊν του φορολογικοφ ζτουσ 2017 (ειςοδιματα που αποκτικθκαν από 

01/01/2017-31/12/2017). 

Σο κατϊφλι φτϊχειασ, όπωσ αυτό προςδιορίςτθκε από τθν ΕΛΣΑΣ για το ζτοσ 2017, ορίηεται ςε 

4.560€ ετθςίωσ, για μονοπρόςωπα νοικοκυριά προςαυξανόμενο κατά: 

ΑΔΑ: 755ΦΚ2Π-ΥΦ0
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- 50% για τον ςφηυγο και κάκε παιδί από 14 ζωσ και 24 ετϊν. 

- 30% για κάκε παιδί κάτω των 14 ετϊν. 

Οι προπτυχιακοί πρωτοετείσ φοιτθτζσ – ςπουδαςτζσ, απροςτάτευτα τζκνα, που επικυμοφν να ενταχκοφν 

ςτθν εν κζματι δράςθ, κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

1. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ λοιπϊν κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι πολίτεσ 

άλλων κρατϊν νομίμωσ διαμζνοντεσ ςτθν Ελλάδα.  

2. Να ζχουν γεννθκεί από 1/1/1993 ζωσ 31/12/2000 (θλικίασ 18 ζωσ 25 ετϊν) 

3. Να ζχουν ολοκλθρϊςει τθ φοίτθςθ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςε ςχολικι μονάδα τθσ 

Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ. 

4. Να εποπτεφονται από Δομι Προςταςίασ Ανιλικων Σζκνων ι από Εφζτεσ ι να ζχουν τεκεί υπό τθν 

προςταςία Εταιρείασ Προςταςίασ Ανθλίκων τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ. 

5. Να ζχουν εγγραφεί ωσ πρωτοετείσ προπτυχιακοί φοιτθτζσ - ςπουδαςτζσ, κατά το ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 2018-2019, για πρϊτθ φορά, ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ Χϊρασ 

*πανεπιςτθμιακοφ (Α.Ε.Ι.) ι τεχνολογικοφ τομζα (Α.Σ.Ε.Ι.)+, ςτισ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ και ςτισ 

χολζσ Καλϊν Σεχνϊν. Εξαιροφνται όςοι φοιτθτζσ εγγράφθκαν ςε τρατιωτικζσ και Αςτυνομικζσ 

χολζσ κακϊσ και ςτισ χολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ και τθσ Πυροςβεςτικισ. 

6. Για τουσ άρρενεσ φοιτθτζσ να μθν υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι τουσ κθτεία κατά το ζτοσ εγγραφισ 

τουσ (2018-2019). 

7. Να κατζχουν Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) και Αρικμό Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

(ΑΜΚΑ) τθσ θμεδαπισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Οι επιχειριςεισ που επικυμοφν να ενταχκοφν ςτθν εν κζματι δράςθ, κα πρζπει να πλθροφν τισ 

παρακάτω προχποκζςεισ: 

α) να παρζχουν υπθρεςίεσ διατακτικϊν ςίτιςθσ 

β) να διακζτουν ζνα ευρφ δίκτυο ςυμβεβλθμζνων ςθμείων – καταςτθμάτων πϊλθςθσ ειδϊν 

διατροφισ ι παροχισ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ, το οποίο κα καλφπτει τουλάχιςτον τζςςερισ νομοφσ 

τθσ χϊρασ, 

γ) να ζχουν αναλάβει ζργα παροχισ ζντυπων διατακτικϊν ςίτιςθσ ςε παρόμοιεσ δράςεισ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ - 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

5.1. Διαδικαςία Τποβολισ «Αίτθςθσ ςυμμετοχισ δυνθτικά ωφελοφμενου» 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ/θ φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/ςτρια για να ςυμμετάςχει ςτθν παροφςα δράςθ κα 

πρζπει: 

ΑΔΑ: 755ΦΚ2Π-ΥΦ0
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I. Να ςυμπλθρϊςει θλεκτρονικά τθν φόρμα «Αίτθςθ υμμετοχισ δυνθτικά Ωφελοφμενου» για τθ 

δράςθ «ςπουδάΗΩ», θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ Δομισ «ΓΕΦΤΡΑ» 

www.gefyra.com.gr και θ οποία υπζχει κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ. 

II. Να εξουςιοδοτιςει το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ, για τθν πλθρωμι του 

αντιτίμου των αγορϊν του, ιτοι διακόςια ευρϊ (200,00€), ςτθν ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ, εκ 

μζρουσ του, ςυμπλθρϊνοντασ τθν φόρμα «Τπεφκυνθ Διλωςθ» (Παράρτθμα Ι) και να τθν 

επιςυνάψει θλεκτρονικά ςτο πεδίο των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν τθσ θλεκτρονικισ 

αίτθςθσ. 

III. Να επιςυνάψει ςτα αντίςτοιχα πεδία των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν τθσ θλεκτρονικισ 

αίτθςθσ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

 

ε περίπτωςθ αδυναμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ και των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν 

θλεκτρονικά, οι αιτοφντεσ – αιτοφςεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να προςζρχονται οι ίδιοι ι τρίτο πρόςωπο με 

εξουςιοδότθςι τουσ, ςτα κατά τόπουσ γραφεία του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ – Γραφεία Δομισ 

«ΓΕΦΤΡΑ» - ι ςτα Κζντρα Κοινότθτασ τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, να υποβάλλουν τθν αίτθςθ 

ςυμμετοχισ και να κατακζτουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 

 

Οι διευκφνςεισ των γραφείων τθσ Δομισ «ΓΕΦΤΡΑ» αποτυπϊνονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

Α/Α  ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

1.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑ  

Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξησ –ΠΣΕ, Δομή ΓΕΦΤΡΑ 

Πλατεία Ελευθερίασ 3, 35131, Λαμία 
2οσ όροφοσ, Σηλ-FAX.: 22310 28725 

e-mail: info@gefyra.com.gr 

2.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΑ  
Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδασ 
Ι. Γιδογιάννου 31 , 33100, Άμφιςςα 
3οσ όροφοσ, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Σηλ.: 22653 50656 

3.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ  
Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίασ(Κεντρικό Δημαρχείο) 
Εθν. Αντιςτάςεωσ 1, 36100, Καρπενήςι 
Σηλ.: 22373 52306, 52304 

2.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ  

Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίασ 
Φίλωνοσ 35-39 , 32131 , Λιβαδειά 

Ιςόγειο,   Σηλ.: 22613 50106 

5.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ  

Διοικητήριο Π.Ε. Εφβοιασ 
Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα 

Ιςόγειο, Γραφείο 10,   Σηλ.: 22213 53932-53933 

 

 

Καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι τθσ αιτιςεωσ ςυμμετοχισ και των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν ςτα κατά τόπουσ γραφεία τθσ Δομισ “ΓΕΦΤΡΑ” ορίηεται θ 19/04/2019 και ϊρα 14:00 

http://www.gefyra.com.gr/
ΑΔΑ: 755ΦΚ2Π-ΥΦ0
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ενϊ για τθν θλεκτρονικι υποβολι των αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν ορίηεται θ 19/04/2019 και 

ϊρα 24:00. 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Με τθν υποβολι Αίτθςθσ ςυμμετοχισ ωφελοφμενου-Τπεφκυνθ Διλωςθ παρζχεται θ ςυναίνεςθ 

του αιτοφντοσ για τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν μζςω των 

Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τθν επαλικευςθ των κριτθρίων 

αξιολόγθςθσ (Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων κ.λπ.). 

2. τουσ ωφελοφμενουσ που κα επιλεγοφν, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία μοριοδότθςθσ και κατάταξθσ 

που περιγράφεται παρακάτω, κα χορθγθκοφν «κουπόνια αγορϊν» (Voucher) αξίασ διακοςίων ευρϊ 

(200,00€) για τθν προμικεια διατακτικϊν ςίτιςθσ.  

3. Για τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ, κα πρζπει όςοι ωφελοφμενοι 

επιλεγοφν, να εξαργυρϊςουν το voucher το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν παραλαβι του 

και τισ διατακτικζσ ςίτιςθσ ςίτιςθσ το αργότερο ζωσ 30/07/2019. 

 

 

5.2. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ δυνθτικά ωφελουμζνων 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ που υποβάλλουν θλεκτρονικά «Αίτθςθ υμμετοχισ Δυνθτικοφ 

Ωφελοφμενου» κα πρζπει, κατά περίπτωςθ, να επιςυνάπτουν ςτα αντίςτοιχα πεδία τθσ θλεκτρονικισ 

αίτθςθσ τουσ, κακαρά και ευανάγνωςτα, τα παρακάτω δικαιολογθτικά  (ςε κάκε κατθγορίασ 

δικαιολογθτικοφ δφναται να αναρτθκεί ζνα αρχείο) 

 

5.2.1. Δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/ρια -ςπουδαςτισ/ςτρια είναι 

εξαρτϊμενο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του  

ε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/ρια -ςπουδαςτισ/ςτρια είναι εξαρτϊμενο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του 

πρζπει να υποβλθκοφν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

1. Αντίγραφο Αποδεικτικοφ τοιχείου Σαυτότθτασ (αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατιριο) ςε ιςχφ ι 

μετάφραςι του αν δεν είναι με λατινικι γραφι, επικυρωμζνο με θμερομθνία μετά τθ δθμοςίευςθ 

τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. 

2. Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ που να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου 

εξαμινου πριν τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Πρόςκλθςθσ.  

- Για αλλοδαποφσ αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αλλοδαπισ Αρχισ ι οποιοδιποτε άλλο 

ιςοδφναμο επίςθμο ζγγραφο, το οποίο να πιςτοποιεί τθν οικογενειακι κατάςταςθ, 

ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ εάν δεν είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

ΑΔΑ: 755ΦΚ2Π-ΥΦ0
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- ε περίπτωςθ φπαρξθσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ απαιτείται και θ προςκόμιςι του, κακϊσ και τα 

εκκακαριςτικά ςθμειϊματα για το φορολογικό ζτοσ 2017 (δθλαδι για ειςοδιματα που 

αποκτικθκαν από 1/1/2017 ζωσ 31/12/2017)  και των δφο μερϊν. 

- ε περίπτωςθ ανφπαντρθσ μθτζρασ, απαιτείται και λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ του παιδιοφ, εάν 

το παιδί δεν αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τθσ αιτοφςασ. Σο 

πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τθσ μθτζρασ αποςτζλλεται υποχρεωτικά. 

- ε περίπτωςθ που ο/θ γονζασ ι κθδεμόνασ του/τθσ φοιτθτι/ριασ είναι χιροσ/χιρα, απαιτείται 

και λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του/τθσ ςυηφγου, εάν θ χθρεία δεν αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό 

οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

- ε περίπτωςθ που ο/θ γονζασ ι κθδεμόνασ του/τθσ φοιτθτι/ριασ είναι διαηευγμζνοσ/θ απαιτείται 

και αντίγραφο διαηευκτθρίου, εάν θ διάηευξθ δεν αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 

κατάςταςθσ.  

- ε περίπτωςθ που ο/θ γονζασ ι κθδεμόνασ του/τθσ φοιτθτι/ριασ τελεί ςε διάςταςθ, απαιτείται το 

ζντυπο μεταβολϊν ατομικϊν ςτοιχείων τθσ Δ.Ο.Τ. (Μ1) και τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ 

διαηυγίου ι δικαςτικι απόφαςθ διάςταςθσ ι δικαςτικι απόφαςθ λφςθσ του ςυμφϊνου 

ςυμβίωςθσ, ι απόφαςθ προςωρινισ επιμζλειασ παιδιϊν, ι πρόςφατθ αίτθςθ διαηυγίου για τθ 

διάςταςθ, ι αποδεικτικά που τεκμθριϊνουν ότι οι ςφηυγοι δεν ςυνοικοφν (μιςκωτιρια 

ςυμβόλαια, λογαριαςμοί ΔΕΚΟ), ι άλλο δικαιολογθτικό που αποδεικνφει ότι το άτομο δεν 

αποτελεί μζλοσ του νοικοκυριοφ. Απλζσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ δεν αρκοφν. 

- ε περίπτωςθ ανάδοχων γονζων, απαιτείται και αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ ι άλλο 

αποδεικτικό ζγγραφο τθσ Επιτροπείασ ανθλίκου τζκνου. 

- ε περίπτωςθ που θ επιμζλεια του/τθσ οποίου/ασ  ζχει ανατεκεί με δικαςτικι απόφαςθ ςτον ζνα 

γονζα ι ςε τρίτο φυςικό πρόςωπο, απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ. 

- ε περίπτωςθ γονζα άνδρα, ο οποίοσ ζχει μόνοσ τθν επιμζλεια των παιδιϊν του, απαιτείται και 

δικαςτικι απόφαςθ παραχϊρθςθσ. 

- Εάν ο γονζασ / οι γονείσ του τζκνου ζχει / ζχουν χάςει τθν επιμζλεια με δικαςτικι απόφαςθ, 

απαιτείται θ προςκόμιςθ δικαςτικισ απόφαςθσ, ςχετικά με τθν επιμζλεια / επιτροπεία 

3. Για αλλοδαποφσ ωφελοφμενουσ απαιτοφνται θ άδεια διαμονισ ςτθν Ελλάδα και ςε περίπτωςθ 

λιξθσ τθσ θ παλιά άδεια διαμονισ και θ αίτθςθ ανανζωςισ τθσ από τον αρμόδιο φορζα. 

4. Πράξθ Διοικθτικοφ Προςδιοριςμοφ Φόρου (Εκκακαριςτικό θμείωμα) ζτουσ 2017 από τθν 

αρμόδια Δ.Ο.Τ. των γονζων / κθδεμόνων του φοιτθτι-ςπουδαςτι και των ανιλικων τζκνων τθσ 

οικογζνειασ (ςε περίπτωςθ που υποβάλλουν ξεχωριςτι Φορολογικι Διλωςθ) Προςοχι: 

εκκακαριςτικό ςθμείωμα οποιουδιποτε άλλου ζτουσ δεν είναι αποδεκτό και ςυνιςτά λόγο 

απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ. 

- ε περίπτωςθ που ο γονζασ του/τθσ φοιτθτι/ριασ δεν ζχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ 

διλωςθσ για το ζτοσ 2017 απαιτείται κεωρθμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ από τθν αρμόδια ΔΟΤ περί 

μθ υποχρζωςθσ υποβολισ φορολογικισ Διλωςθσ. 

5. Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ ι απολυτιριο δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ από  ςχολικι μονάδα 

τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ. 

ΑΔΑ: 755ΦΚ2Π-ΥΦ0
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Προςοχι: μόνιμθ κατοικία νοείται εκείνθ ςτθν οποία διαμζνει θ οικογζνεια του/τθσ φοιτθτι/ριασ - 

ςπουδαςτι/ςτρια και όχι θ πόλθ ςτθν οποία διαμζνει προςωρινά ο/θ φοιτθτισ/ριασ λόγω των 

ςπουδϊν του.  

6. Βεβαίωςθ ςπουδϊν του/τθσ φοιτθτι/ριασ - ςπουδαςτι/ςτριασ Σριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ από 

τθν οποία να προκφπτει ο τρόποσ ειςαγωγισ, το ζτοσ πρϊτθσ εγγραφισ και το διανυόμενο ζτοσ 

και εξάμθνο ςπουδϊν του αιτοφντα. 

7. ε περίπτωςθ που οι γονείσ/κθδεμόνεσ ι ζνασ εκ των δφο γονζων/κθδεμόνων του/τθσ 

φοιτθτι/ριασ είναι άνεργοσ /θ, προκειμζνου να χορθγθκοφν τα αντίςτοιχα μόρια τθσ ανεργίασ, 

απαιτείται θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ χρόνου ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ τθσ μθτζρασ ι του πατζρα 

του/τθσ φοιτθτι/ριασ, θ οποία να ζχει εκδοκεί, είτε θλεκτρονικά είτε από τα ΚΠΑ ΟΑΕΔ, εντόσ ζξι 

θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Πρόςκλθςθσ. ε περίπτωςθ που οι γονείσ του/τθσ 

φοιτθτι/ριασ τελοφν ςε διάςταςθ ι είναι διαηευγμζνοι αποδεκτι γίνεται θ βεβαίωςθ χρόνου 

ανεργίασ του γονζα/κθδεμόνα που ζχει τθν επιμζλεια του/τθσ φοιτθτι/ριασ. 

8. Αντίγραφο Γνωμάτευςθσ Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ από ΚΕΠΑ ςε ιςχφ με πιςτοποιθμζνθ αναπθρία 

άνω του 67%, ςε περίπτωςθ που ο/θ αιτϊν / οφςα ι μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του / τθσ είναι ΑμEΑ. 

9. Προςυμπλθρωμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ Παραρτιματοσ Ι, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ. 

 

 

5.2.2. Δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/ρια -ςπουδαςτισ/ςτρια είναι 

ζγγαμοσ/θ ι αρχθγόσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ  

ε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/ρια -ςπουδαςτισ/ςτρια ζγγαμοσ/θ ι αρχθγόσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ 

πρζπει να υποβλθκοφν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

1. Αντίγραφο Αποδεικτικοφ τοιχείου Σαυτότθτασ (αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατιριο) ςε ιςχφ ι 

μετάφραςι του αν δεν είναι με λατινικι γραφι, επικυρωμζνο με θμερομθνία μετά τθ δθμοςίευςθ 

τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. 

2. Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ που να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου 

εξαμινου πριν τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Πρόςκλθςθσ.  

- Για αλλοδαποφσ αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αλλοδαπισ Αρχισ ι οποιοδιποτε άλλο 

ιςοδφναμο επίςθμο ζγγραφο, το οποίο να πιςτοποιεί τθν οικογενειακι κατάςταςθ, 

ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ εάν δεν είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

- ε περίπτωςθ φπαρξθσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ απαιτείται και θ προςκόμιςι του, κακϊσ και τα 

εκκακαριςτικά ςθμειϊματα για το φορολογικό ζτοσ 2017 (δθλαδι για ειςοδιματα που 

αποκτικθκαν από 1/1/2017 ζωσ 31/12/2017)  και των δφο μερϊν. 

- ε περίπτωςθ ανφπαντρθσ μθτζρασ, απαιτείται και λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ του παιδιοφ, εάν 

το παιδί δεν αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τθσ αιτοφςασ. Σο 

πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τθσ μθτζρασ αποςτζλλεται υποχρεωτικά. 
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- ε περίπτωςθ που ο/θ δυνθτικόσ ωφελοφμενοσ/θ είναι χιροσ/χιρα, απαιτείται και λθξιαρχικι 

πράξθ κανάτου του/τθσ ςυηφγου, εάν θ χθρεία δεν αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 

κατάςταςθσ.  

- ε περίπτωςθ που ο/θ δυνθτικόσ ωφελοφμενοσ/θ είναι διαηευγμζνοσ/θ απαιτείται και αντίγραφο 

διαηευκτθρίου, εάν θ διάηευξθ δεν αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

- ε περίπτωςθ που ο/θ δυνθτικόσ ωφελοφμενοσ/θ τελεί ςε διάςταςθ, απαιτείται το ζντυπο 

μεταβολϊν ατομικϊν ςτοιχείων τθσ Δ.Ο.Τ. (Μ1) και τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ διαηυγίου ι 

δικαςτικι απόφαςθ διάςταςθσ ι δικαςτικι απόφαςθ λφςθσ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, ι 

απόφαςθ προςωρινισ επιμζλειασ παιδιϊν, ι πρόςφατθ αίτθςθ διαηυγίου για τθ διάςταςθ, ι 

αποδεικτικά που τεκμθριϊνουν ότι οι ςφηυγοι δεν ςυνοικοφν (μιςκωτιρια ςυμβόλαια, 

λογαριαςμοί ΔΕΚΟ), ι άλλο δικαιολογθτικό που αποδεικνφει ότι το άτομο δεν αποτελεί μζλοσ του 

νοικοκυριοφ. Απλζσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ δεν αρκοφν. 

- ε περίπτωςθ ανάδοχων γονζων, απαιτείται και αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ ι άλλο 

αποδεικτικό ζγγραφο τθσ Επιτροπείασ ανθλίκου τζκνου. 

- ε περίπτωςθ που θ επιμζλεια του/τθσ οποίου/ασ  ζχει ανατεκεί με δικαςτικι απόφαςθ ςτον ζνα 

γονζα ι ςε τρίτο φυςικό πρόςωπο, απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ. 

- ε περίπτωςθ αιτοφντα άνδρα, ο οποίοσ ζχει τθν επιμζλεια των παιδιϊν του, απαιτείται και 

δικαςτικι απόφαςθ παραχϊρθςθσ. 

- Εάν ο γονζασ / οι γονείσ του τζκνου ζχει / ζχουν χάςει τθν επιμζλεια με δικαςτικι απόφαςθ, 

απαιτείται θ προςκόμιςθ δικαςτικισ απόφαςθσ, ςχετικά με τθν επιμζλεια / επιτροπεία  

3. Για αλλοδαποφσ δυνθτικοφσ ωφελοφμενουσ απαιτοφνται θ άδεια διαμονισ ςτθν Ελλάδα και ςε 

περίπτωςθ λιξθσ τθσ θ παλιά άδεια διαμονισ και θ αίτθςθ ανανζωςισ τθσ από τον αρμόδιο 

φορζα. 

4. Πράξθ Διοικθτικοφ Προςδιοριςμοφ Φόρου (Εκκακαριςτικό θμείωμα) ζτουσ 2017 από τθν 

αρμόδια Δ.Ο.Τ. Προςοχι: εκκακαριςτικό ςθμείωμα οποιουδιποτε άλλου ζτουσ δεν είναι 

αποδεκτό και ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ. ε περίπτωςθ που ο/θ δυνθτικόσ 

ωφελοφμενοσ/θ δεν ζχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ για το ζτοσ 2017 

απαιτείται κεωρθμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ από τθν αρμόδια ΔΟΤ περί μθ υποχρζωςθσ υποβολισ 

φορολογικισ Διλωςθσ. 

5. Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ ι απολυτιριο δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ από  ςχολικι μονάδα 

τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ.  

Προςοχι: μόνιμθ κατοικία νοείται εκείνθ ςτθν οποία διαμζνει θ οικογζνεια του/τθσ φοιτθτι/ριασ - 

ςπουδαςτι/ςτριασκαι όχι θ πόλθ ςτθν οποία διαμζνει προςωρινά ο/θ φοιτθτισ/ριασ - 

ςπουδαςτι/ςτριασλόγω των ςπουδϊν του.  

6. Βεβαίωςθ ςπουδϊν του/τθσ φοιτθτι/ριασ - ςπουδαςτι/ςτριασ Σριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ από 

τθν οποία να προκφπτει ο τρόποσ ειςαγωγισ, το ζτοσ πρϊτθσ εγγραφισ και το διανυόμενο ζτοσ 

και εξάμθνο ςπουδϊν του αιτοφντα. 

7. Βεβαίωςθ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ του/τθσ ςυηφγου του/τθσ φοιτθτι/ριασ - ςπουδαςτι/ςτριασ θ 

οποία να ζχει εκδοκεί, είτε θλεκτρονικά είτε από τα ΚΠΑ ΟΑΕΔ, εντόσ ζξι θμερϊν από τθν 
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θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Πρόςκλθςθσ, ςε περίπτωςθ ζγγαμου/θσ αιτοφντα/οφςασ με 

άνεργο/θ ςφηυγο. 

8. Αντίγραφο Γνωμάτευςθσ Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ από ΚΕΠΑ ςε ιςχφ με πιςτοποιθμζνθ αναπθρία 

άνω του 67%, ςε περίπτωςθ που ο/θ αιτϊν / οφςα ι μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του / τθσ είναι ΑμEΑ. 

9. Προςυμπλθρωμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ Παραρτιματοσ Ι, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ. 

 

 

5.2.3. Δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/ρια -ςπουδαςτισ/ςτρια είναι υπόχρεοσ 

υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ και δεν υπάγεται ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ  

ε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/ρια -ςπουδαςτισ/ςτρια είναι υπόχρεοσ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ 

για το ζτοσ 2017 και δεν υπάγεται ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ πρζπει να υποβλθκοφν τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά: 

1. Αντίγραφο Αποδεικτικοφ τοιχείου Σαυτότθτασ (αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατιριο) ςε ιςχφ ι 

μετάφραςι του αν δεν είναι με λατινικι γραφι, επικυρωμζνο με θμερομθνία μετά τθ δθμοςίευςθ 

τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. 

2. Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ που να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου 

εξαμινου πριν τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Πρόςκλθςθσ.  

- Για αλλοδαποφσ αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αλλοδαπισ Αρχισ ι οποιοδιποτε άλλο 

ιςοδφναμο επίςθμο ζγγραφο, το οποίο να πιςτοποιεί τθν οικογενειακι κατάςταςθ, 

ςυνοδευόμενο από επίςθμθ μετάφραςθ εάν δεν είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

- ε περίπτωςθ φπαρξθσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ απαιτείται και θ προςκόμιςι του, κακϊσ και τα 

εκκακαριςτικά ςθμειϊματα για το φορολογικό ζτοσ 2017 (δθλαδι για ειςοδιματα που 

αποκτικθκαν από 1/1/2017 ζωσ 31/12/2017)  και των δφο μερϊν. 

- ε περίπτωςθ ανφπαντρθσ μθτζρασ, απαιτείται και λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ του παιδιοφ, εάν 

το παιδί δεν αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τθσ αιτοφςασ. Σο 

πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τθσ μθτζρασ αποςτζλλεται υποχρεωτικά. 

- ε περίπτωςθ που ο/θ γονζασ ι κθδεμόνασ του/τθσ φοιτθτι/ριασ - ςπουδαςτι/ςτριασ είναι 

χιροσ/χιρα, απαιτείται και λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του/τθσ ςυηφγου, εάν θ χθρεία δεν 

αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

- ε περίπτωςθ που ο/θ γονζασ ι κθδεμόνασ του/τθσ φοιτθτι/ριασ - ςπουδαςτι/ςτριασείναι 

διαηευγμζνοσ/θ απαιτείται και αντίγραφο διαηευκτθρίου, εάν θ διάηευξθ δεν αναφζρεται ςτο 

πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

- ε περίπτωςθ που ο/θ γονζασ ι κθδεμόνασ του/τθσ φοιτθτι/ριασ - ςπουδαςτι/ςτριασ τελεί ςε 

διάςταςθ, απαιτείται το ζντυπο μεταβολϊν ατομικϊν ςτοιχείων τθσ Δ.Ο.Τ. (Μ1) και τελεςίδικθ 

δικαςτικι απόφαςθ διαηυγίου ι δικαςτικι απόφαςθ διάςταςθσ ι δικαςτικι απόφαςθ λφςθσ του 

ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, ι απόφαςθ προςωρινισ επιμζλειασ παιδιϊν, ι πρόςφατθ αίτθςθ 

διαηυγίου για τθ διάςταςθ, ι αποδεικτικά που τεκμθριϊνουν ότι οι ςφηυγοι δεν ςυνοικοφν 

(μιςκωτιρια ςυμβόλαια, λογαριαςμοί ΔΕΚΟ), ι άλλο δικαιολογθτικό που αποδεικνφει ότι το 
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άτομο δεν αποτελεί μζλοσ του νοικοκυριοφ. Απλζσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ 

δεν αρκοφν. 

- ε περίπτωςθ ανάδοχων γονζων, απαιτείται και αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ ι άλλο 

αποδεικτικό ζγγραφο τθσ Επιτροπείασ ανθλίκου τζκνου. 

- ε περίπτωςθ που θ επιμζλεια του/τθσ οποίου/ασ  ζχει ανατεκεί με δικαςτικι απόφαςθ ςτον ζνα 

γονζα ι ςε τρίτο φυςικό πρόςωπο, απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ. 

- ε περίπτωςθ γονζα άνδρα, ο οποίοσ ζχει μόνοσ τθν επιμζλεια των παιδιϊν του, απαιτείται και 

δικαςτικι απόφαςθ παραχϊρθςθσ. 

- Εάν ο γονζασ / οι γονείσ του τζκνου ζχει / ζχουν χάςει τθν επιμζλεια με δικαςτικι απόφαςθ, 

απαιτείται θ προςκόμιςθ δικαςτικισ απόφαςθσ, ςχετικά με τθν επιμζλεια / επιτροπεία 

3. Για αλλοδαποφσ δυνθτικοφσ ωφελοφμενουσ απαιτοφνται θ άδεια διαμονισ ςτθν Ελλάδα και ςε 

περίπτωςθ λιξθσ τθσ θ παλιά άδεια διαμονισ και θ αίτθςθ ανανζωςισ τθσ από τον αρμόδιο 

φορζα. 

4. Πράξεισ Διοικθτικοφ Προςδιοριςμοφ Φόρου (Εκκακαριςτικά θμειϊματα) ζτουσ 2017 από τθν 

αρμόδια Δ.Ο.Τ. του φοιτθτι – ςπουδαςτι, των γονζων / κθδεμόνων του φοιτθτι-ςπουδαςτι και 

των ανιλικων τζκνων τθσ οικογζνειασ (ςε περίπτωςθ που υποβάλλουν ξεχωριςτι Φορολογικι 

Διλωςθ), όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ. Προςοχι: 

εκκακαριςτικά ςθμειϊματα οποιουδιποτε άλλου ζτουσ δεν είναι αποδεκτά και ςυνιςτοφν λόγο 

απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ. ε περίπτωςθ που μζλοσ ι μζλθ τθσ οικογζνειασ δεν ζχουν υποχρζωςθ 

υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ για το ζτοσ 2017 απαιτείται κεωρθμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ από 

τθν αρμόδια ΔΟΤ περί μθ υποχρζωςθσ υποβολισ φορολογικισ Διλωςθσ. 

5. Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ ι απολυτιριο δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ από  ςχολικι μονάδα 

τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ. 

Προςοχι: μόνιμθ κατοικία νοείται εκείνθ ςτθν οποία  διζμενε ο φοιτθτισ κατά τθν υποβολι τθσ 

Διλωςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ ζτουσ 2017 (Ε1) .  

6. Βεβαίωςθ ςπουδϊν του/τθσ φοιτθτι/ριασ - ςπουδαςτι/ςτριασΣριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ από 

τθν οποία να προκφπτει ο τρόποσ ειςαγωγισ, το ζτοσ πρϊτθσ εγγραφισ και το διανυόμενο ζτοσ 

και εξάμθνο ςπουδϊν του αιτοφντα. 

7. ε περίπτωςθ που οι γονείσ/κθδεμόνεσ ι ζνασ εκ των δφο γονζων/κθδεμόνων του/τθσ 

φοιτθτι/ριασ - ςπουδαςτι/ςτριασ είναι άνεργοσ /θ, προκειμζνου να λάβει τα αντίςτοιχα μόρια 

τθσ ανεργίασ, απαιτείται θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ χρόνου ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ τθσ μθτζρασ ι 

του πατζρα του/τθσ φοιτθτι/ριασ, θ οποία να ζχει εκδοκεί, είτε θλεκτρονικά είτε από τα ΚΠΑ 

ΟΑΕΔ, εντόσ ζξι θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Πρόςκλθςθσ. ε περίπτωςθ που οι 

γονείσ του/τθσ φοιτθτι/ριασ τελοφν ςε διάςταςθ ι είναι διαηευγμζνοι αποδεκτι γίνεται δεκτι θ 

βεβαίωςθ χρόνου ανεργίασ του γονζα/κθδεμόνα που ζχει τθν επιμζλεια του/τθσ φοιτθτι/ριασ. 

8. Απόφαςθ χοριγθςθσ ςφνταξθσ κανάτου ςε νόμιμα τζκνα ςε περίπτωςθ που ο/θ αιτϊν/οφςα είναι 

ορφανόσ/ι από μθτζρα ι πατζρα ι εξ’ αμφοτζρων γονζων. 

9. Αντίγραφο Γνωμάτευςθσ Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ από ΚΕΠΑ ςε ιςχφ με πιςτοποιθμζνθ αναπθρία 

άνω του 67%, ςε περίπτωςθ που ο/θ αιτϊν / οφςα ι μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του / τθσ είναι ΑμEΑ. 

10. Προςυμπλθρωμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ Παραρτιματοσ Ι, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ 
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5.2.4. Δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/ςτρια είναι 

απροςτάτευτο τζκνο  

ε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/ρια -ςπουδαςτισ/ςτρια είναι απροςτάτευτο τζκνο πρζπει να 

υποβλθκοφν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

1. Αντίγραφο Αποδεικτικοφ τοιχείου Σαυτότθτασ (αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατιριο) ςε ιςχφ ι 

μετάφραςι του αν δεν είναι με λατινικι γραφι, επικυρωμζνο με θμερομθνία μετά τθ δθμοςίευςθ 

τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. 

2. Δικαςτικι απόφαςθ ανάκεςθσ επιμζλειασ τζκνου ςε Ίδρυμα / Δομι Προςταςίασ ανιλικων τζκνων 

ι Εφζτθ ι βεβαίωςθ ότι το ο/θ φοιτθτισ/ρια -ςπουδαςτισ/ςτρια υποςτθρίηεται ι εποπτεφεται 

από Ίδρυμα / Δομι Προςταςίασ ανιλικων τζκνων ι Εφζτθ ι Εταιρεία Προςταςίασ Ανθλίκων τθσ 

Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ. 

3. Για αλλοδαποφσ δυνθτικοφσ ωφελοφμενουσ απαιτοφνται θ άδεια διαμονισ ςτθν Ελλάδα και ςε 

περίπτωςθ λιξθσ τθσ θ παλιά άδεια διαμονισ και θ αίτθςθ ανανζωςισ τθσ από τον αρμόδιο 

φορζα. 

4. Απολυτιριο δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ από ςχολικι μονάδα τθσ Περιφζρειασ τερεάσ 

Ελλάδασ.  

5. Βεβαίωςθ ςπουδϊν του/τθσ φοιτθτι/ριασ - ςπουδαςτι/ςτριασ Σριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ από 

τθν οποία να προκφπτει ο τρόποσ ειςαγωγισ, το ζτοσ πρϊτθσ εγγραφισ και το διανυόμενο ζτοσ 

και εξάμθνο ςπουδϊν του αιτοφντα. 

6. Αντίγραφο Γνωμάτευςθσ Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ από ΚΕΠΑ ςε ιςχφ με πιςτοποιθμζνθ αναπθρία 

άνω του 67%, ςε περίπτωςθ που ο/θ αιτϊν / οφςα είναι ΑμEΑ. 

7. Προςυμπλθρωμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ Παραρτιματοσ Ι, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ. 

ΠΡΟΟΧΘ: Για τθν ζνταξθ ςτθν παροφςα των απροςτάτευτων τζκνων, που ςτεροφνται οικογενειακοφ 

περιβάλλοντοσ και υποςτθρίηονται ι εποπτεφονται ι προςτατεφονται από Ιδρφματα / Δομζσ Προςταςίασ 

ανιλικων τζκνων ι Εφζτθ ι Εταιρεία Προςταςίασ Ανθλίκων τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, δεν 

τίκενται ειςοδθματικά κριτιρια. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

θμειϊνεται ότι για τα ςτοιχεία οικογενειακισ κατάςταςθσ, ειςοδιματοσ, εργαςιακισ κατάςταςθσ κ.λπ. το 

Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ  τερεάσ Ελλάδασ δφναται να ςυνεργαςτεί με άλλουσ φορείσ του 

Δθμόςιου ι του ευρφτερου δθμόςιου τομζα προκειμζνου να αντλιςει ςτοιχεία των ωφελοφμενων 

τθρϊντασ τισ απαιτιςεισ του Ν. 2472/1997, όπωσ ιςχφει, και τα όςα ορίηονται από τισ αποφάςεισ τθσ 

Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. 

 

 

ΑΔΑ: 755ΦΚ2Π-ΥΦ0
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ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ - 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

6.1. Διαδικαςία Τποβολισ «Αίτθςθ υμμετοχισ Επιχείρθςθσ» 

Οι Επιχειριςεισ για να ςυμμετάςχουν ςτθν παροφςα δράςθ κα πρζπει:  

I. Να ςυμπλθρϊςουν θλεκτρονικά τθν φόρμα «Αίτθςθ υμμετοχισ Επιχείρθςθσ» για τθ 

δράςθ «ςπουδάΗΩ», θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτθν Ιςτοςελίδα τισ Δομισ «ΓΕΦΤΡΑ» 

www.gefyra.com.gr και θ οποία υπζχει κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ και να επιςυνάψουν 

ςτα αντίςτοιχα πεδία τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. 

II. Να ςυμπλθρϊςουν τθν φόρμα «Τπεφκυνθ Διλωςθ» (Παράρτθμα ΙΙ) και να τθν 

επιςυνάψουν θλεκτρονικά ςτο πεδίο των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν τθσ 

θλεκτρονικισ αίτθςθσ. 

ε περίπτωςθ αδυναμίασ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικά, ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ ζχει τθ δυνατότθτα να προςζλκει, με τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά ςτα κατά τόπουσ Γραφεία τθσ Δομισ ΓΕΦΤΡΑ, ςτισ διευκφνςεισ που 

αναγράφονται παραπάνω, ϊςτε  να υποβάλλει  αίτθςθ ςυμμετοχισ με τθ ςυνδρομι των 

ςτελεχϊν τθσ Δομισ.  

Καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι τθσ αιτιςεωσ ςυμμετοχισ και των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν ςτα κατά τόπουσ γραφεία τθσ Δομισ “ΓΕΦΤΡΑ” ορίηεται θ 19/04/2019 και ϊρα 14:00 

ενϊ για τθν θλεκτρονικι υποβολι των αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν ορίηεται θ 19/04/2019 και 

ϊρα 24:00. 

 

 

6.2. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ επιχείρθςθσ 

Για τθν ςυμμετοχι ςτθ δράςθ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που κα πρζπει να υποβάλουν οι 

επιχειριςεισ είναι τα ακόλουκα:  

1. Τπεφκυνθ Διλωςθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ ΙΙ υπογεγραμμζνθ από το 

νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ και φζρουςα ςφραγίδα αυτισ. 

2. Πιςτοποιθτικό γενικϊν μεταβολϊν από ΓΕΜΘ  

3. Αποδεικτικό νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 

4. Αποδεικτικό ςτοιχείο ταυτότθτασ του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ επιχείρθςθσ 

5. Αποδεικτικό ΙΒΑΝ του εταιρικοφ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ που κα δθλωκεί ςτθν αίτθςθ. 

6. Βεβαίωςθ μεταβολϊν με τουσ ΚΑΔ δραςτθριότθτασ από τθν οικεία Δ.Ο.Τ. από τθν οποία κα 

προκφπτει ότι θ εταιρεία δραςτθριοποιείται ςε κλάδουσ με ΚΑΔ που καλφπτουν υπθρεςίεσ 

παροχισ διατακτικϊν ςίτιςθσ 

7. Αναλυτικόσ κατάλογοσ ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςτο δίκτυο 

ςυμβεβλθμζνων ςθμείων – καταςτθμάτων πϊλθςθσ ειδϊν διατροφισ ι παροχισ υπθρεςιϊν 

εςτίαςθσ τθσ  αιτοφςασ επιχείρθςθσ.  

http://www.gefyra.com.gr/
ΑΔΑ: 755ΦΚ2Π-ΥΦ0
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Ο κατάλογοσ κα πρζπει να  περιλαμβάνει τθν επωνυμία τθσ ςυνεργαηόμενθσ επιχείρθςθσ, τθ 

διεφκυνςι τθσ (οδόσ- πόλθ - νομόσ), τα προσ πϊλθςθ είδθ διατροφισ ι το είδοσ τθσ παρεχόμενθσ 

υπθρεςίασ εςτίαςθσ. 

Από τον υποβαλλόμενο κατάλογο κα πρζπει να προκφπτει θ χωρικι κατανομι των 

ςυμβεβλθμζνων ςθμείων – καταςτθμάτων πϊλθςθσ ειδϊν διατροφισ ι παροχισ υπθρεςιϊν 

εςτίαςθσ ςε τουλάχιςτον τζςςερισ νομοφσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ – ΕΝΣΑΕΙ 

7.1. Διαδικαςία επιλογισ – Αποτελζςματα 

Όλοι οι αιτοφντεσ κάτω από το όριο φτϊχειασ, είναι δυνθτικά ωφελοφμενοι τθσ δράςθσ. 

Οι αιτοφντεσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ κα καταταγοφν ςε πίνακα ωφελουμζνων με ςειρά 

προτεραιότθτασ.  

Θ κατάταξθ των δικαιοφχων κα γίνει με ςφςτθμα μοριοδότθςθσ ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ κριτθρίων και 

μορίων που ακολουκοφν κατά περίπτωςθ αιτοφντα. 

Προτεραιότθτα ςτθ χοριγθςθ voucher κα δοκεί ςε ΑμEΑ, ορφανά τζκνα από ζναν ι εξ’ αμφοτζρων 

γονζων, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, πολυμελείσ οικογζνειεσ, οικογζνειεσ με εξαρτϊμενα παιδιά και 

μθδενικό ειςόδθμα, οικογζνειεσ με μακροχρόνια ανζργουσ ι ανζργουσ γονείσ και κθδεμόνεσ ι ςυηφγουσ, 

μζςω τθσ παροχισ πρόςκετων μορίων ςτο ςφςτθμα μοριοδότθςθσ.  

Θ κατάταξθ των δικαιοφχων κα γίνει ςυνυπολογίηοντασ τα ανωτζρω χαρακτθριςτικά των αιτοφντων ςε 

ςυνδυαςμό με ειςοδθματικά κριτιρια και τθν εργαςιακι κατάςταςθ των γονζων/κθδεμόνων ι των 

ςυηφγων τουσ. 

Αναλυτικά τα κριτιρια μοριοδότθςθσ αποτυπϊνονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ κατά περίπτωςθ: 

Ι. Πίνακασ μοριοδότθςθσ ςε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτι/ςτρια είναι εξαρτϊμενο 

μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του  

Κριτιρια μοριοδότθςθσ Μόρια 
εξαρτϊμενων 
τζκνων 

Μόρια 
ειςοδιματοσ 

Μόρια 
εργαςιακισ 
κατάςταςθσ 

Μόρια 
αναπθρίασ 

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια ΑμΕΑ 
ι εξαρτϊμενο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ 
του/τθσ ΑμΕΑ 

   7 

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια ωσ 
εξαρτϊμενο τζκνο μονογονεϊκισ 
οικογζνειασ  

5    

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια ωσ 
εξαρτϊμενο τζκνο οικογζνειασ με 4 
εξαρτϊμενα παιδιά και άνω 

4    

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια ωσ 
εξαρτϊμενο τζκνο οικογζνειασ με 3 
εξαρτϊμενα παιδιά και άνω 

3    

ΑΔΑ: 755ΦΚ2Π-ΥΦ0
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Κριτιρια μοριοδότθςθσ Μόρια 
εξαρτϊμενων 
τζκνων 

Μόρια 
ειςοδιματοσ 

Μόρια 
εργαςιακισ 
κατάςταςθσ 

Μόρια 
αναπθρίασ 

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια ωσ 
εξαρτϊμενο τζκνο οικογζνειασ με 2 
εξαρτϊμενα παιδιά και άνω 

2    

Κατά κεφαλιν ειςόδθμα οικογζνειασ  
μικρότερο ι ίςο με 2.000€ ετθςίωσ 

 3   

Κατά κεφαλιν ειςόδθμα οικογζνειασ 
μεγαλφτερο των 2.000€ ετθςίωσ 

 2   

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια ωσ 
εξαρτϊμενο τζκνο οικογζνειασ με 
μακροχρόνια άνεργο γονζα/κθδεμόνα 

  2  

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια ωσ 
εξαρτϊμενο τζκνο οικογζνειασ με 
άνεργο γονζα/κθδεμόνα 

  1  

 

ΙΙ. Πίνακασ μοριοδότθςθσ ςε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτι/ςτρια είναι ζγγαμοσ/θ ι 

αρχθγόσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ 

Κριτιρια μοριοδότθςθσ Μόρια 
εξαρτϊμενων 

τζκνων 

Μόρια 
ειςοδιματοσ 

Μόρια 
εργαςιακισ 
κατάςταςθσ 

Μόρια 
αναπθρίασ 

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια ΑμΕΑ 
ι εξαρτϊμενο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ 
του ΑμΕΑ 

   7 

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια ωσ 
αρχθγόσ οικογζνειασ άγαμοσ/θ, 
διαηευγμζνοσ/θ ι ςε χθρεία με 
εξαρτϊμενα τζκνα (μονογονεϊκι 
οικογζνεια) 

5    

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια με 4 
εξαρτϊμενα παιδιά και άνω 

4    

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια με 3 
εξαρτϊμενα παιδιά και άνω 

3    

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια με 2 
εξαρτϊμενα παιδιά και άνω 

2    

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια με 1 
εξαρτϊμενο παιδί 

1    

Κατά κεφαλιν ειςόδθμα οικογζνειασ  
μικρότερο ι ίςο με 2.000€ ετθςίωσ 

 3   

Κατά κεφαλιν ειςόδθμα οικογζνειασ  
μεγαλφτερο των 2.000€ ετθςίωσ 

 2   

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια 
ζγγαμοσ/θ με μακροχρόνια άνεργο/θ 

  2  
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Κριτιρια μοριοδότθςθσ Μόρια 
εξαρτϊμενων 

τζκνων 

Μόρια 
ειςοδιματοσ 

Μόρια 
εργαςιακισ 
κατάςταςθσ 

Μόρια 
αναπθρίασ 

ςφηυγο 

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια 
ζγγαμοσ/θ με άνεργο/θ ςφηυγο 

  1  

 

 

ΙΙΙ. Πίνακασ μοριοδότθςθσ ςε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/ρια -ςπουδαςτισ/ςτρια είναι υπόχρεοσ 

υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ για το ζτοσ 2017 και δεν υπάγεται ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ 

Κριτιρια μοριοδότθςθσ Μόρια 
εξαρτϊμενων 

τζκνων 

Μόρια 
ειςοδιματοσ 

Μόρια 
εργαςιακισ 
κατάςταςθσ 

Μόρια 
αναπθρίασ 

Μόρια 
ορφανϊν 

τζκνων 

Φοιτθτισ/ρια - 
ςπουδαςτισ/τρια ΑμΕΑ ι 
εξαρτϊμενο μζλοσ τθσ 
οικογζνειάσ του ΑμΕΑ 

   7  

Φοιτθτισ/ρια - 
ςπουδαςτισ/τρια ορφανόσ/ι 
από μθτζρα ι πατζρα ι εξ’ 
αμφοτζρων γονζων 

    
 
 

7 

Φοιτθτισ/ρια - 
ςπουδαςτισ/τρια ωσ μζλοσ  
μονογονεϊκισ οικογζνειασ 

5     

Φοιτθτισ/ρια - 
ςπουδαςτισ/τρια ωσ μζλοσ 
οικογζνειασ με 4 εξαρτϊμενα 
παιδιά και άνω 

4     

Φοιτθτισ/ρια - 
ςπουδαςτισ/τρια ωσ μζλοσ 
οικογζνειασ με 3 εξαρτϊμενα 
παιδιά και άνω 

3     

Φοιτθτισ/ρια - 
ςπουδαςτισ/τρια ωσ μζλοσ 
οικογζνειασ με 2 εξαρτϊμενα 
παιδιά και άνω 

2     

Κατά κεφαλιν ειςόδθμα των 
μελϊν τθσ οικογζνειασ  
μικρότερο ι ίςο με 2.000€ 
ετθςίωσ 

 3    

Κατά κεφαλιν ειςόδθμα των 
μελϊν τθσ οικογζνειασ  
μεγαλφτερο των 2.000€ 
ετθςίωσ 

 2    
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Κριτιρια μοριοδότθςθσ Μόρια 
εξαρτϊμενων 

τζκνων 

Μόρια 
ειςοδιματοσ 

Μόρια 
εργαςιακισ 
κατάςταςθσ 

Μόρια 
αναπθρίασ 

Μόρια 
ορφανϊν 

τζκνων 

Φοιτθτισ/ρια - 
ςπουδαςτισ/τρια ωσ μζλοσ 
οικογζνειασ με μακροχρόνια 
άνεργο γονζα/κθδεμόνα 

  2   

Φοιτθτισ/ρια - 
ςπουδαςτισ/τρια ωσ μζλοσ 
οικογζνειασ με άνεργο 
γονζα/κθδεμόνα 

  1   

 

ΙV. Πίνακασ μοριοδότθςθσ ςε περίπτωςθ που ο/θ φοιτθτισ/ρια -ςπουδαςτισ/ςτρια είναι 

απροςτάτευτο τζκνο και υποςτθρίηεται ι εποπτεφεται ι προςτατεφεται από Κδρυμα / Δομι 

Προςταςίασ ανιλικων τζκνων ι Εφζτθ ι Εταιρεία Προςταςίασ Ανθλίκων τθσ Περιφζρειασ τερεάσ 

Ελλάδασ 

 

Κριτιρια μοριοδότθςθσ Μόρια αναπθρίασ Μόρια 
απροςτάτευτων 

τζκνων 

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια που 
υποςτθρίηεται ι εποπτεφεται ι 
προςτατεφεται από Ίδρυμα / Δομι 
Προςταςίασ ανιλικων τζκνων ι Εφζτθ 
ι Εταιρεία Προςταςίασ Ανθλίκων τθσ 
Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ 

 

 20 

Φοιτθτισ/ρια - ςπουδαςτισ/τρια ωσ 
απροςτάτευτο τζκνο ΑμΕΑ  
 

7 
 
 
 

 

Οι αιτοφντεσ που τθροφν τα κριτιρια υπαγωγισ κα καταταγοφν ςε πίνακα κατάταξθσ με πρϊτο τον 

αιτοφντα με τθν υψθλότερθ μοριοδότθςθ και τελευταίο αυτόν με τθ χαμθλότερθ μοριοδότθςθ.  ε 

περίπτωςθ ιςοβακμίασ τα κριτιρια κατάταξθσ που κα λαμβάνονται υπόψθ, με ςειρά προτεραιότθτασ 

είναι:  

 Σο κατά κεφαλιν ειςόδθμα τθσ οικογζνειασ και  

 Σο πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ αίτθςθσ  

Θ επιλογι των ωφελουμζνων που κα λάβουν το voucher πραγματοποιείται αυτόματα, ξεκινϊντασ από το 

πρϊτο άτομο τθσ ανωτζρω κατάςταςθσ (με τθν υψθλότερθ μοριοδότθςθ), και φκάνοντασ μζχρι το άτομο 

ςτο οποίο κα εξαντλθκεί ο προχπολογιςμόσ τθσ Δράςθσ. ε περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ του 
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απαιτοφμενου αρικμοφ δικαιοφχων θ οικονομικι ενίςχυςθ δφναται να τροποποιθκεί με χορθγοφμενο 

ποςό άνω των 200,00 ευρϊ ανά φοιτθτι και μζχρι εξαντλιςεωσ του προχπολογιςμοφ. 

Σα αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δομισ «Γζφυρα» www.gefyra.com.gr εντόσ 

είκοςι (20) θμερϊν από τθν λιξθ τθσ θμερομθνίασ παραλαβισ αιτιςεων. 

Οι ωφελοφμενοι κα παραλάβουν το voucher με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι από τα  ςθμεία 

ςτα οποία υπζβαλλαν τισ αιτιςεισ (ζδρεσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων) κατόπιν ςχετικισ ενθμζρωςθσ. 

 

7.2. Διαδικαςία ενςτάςεων 

Όποιοσ δεν επιλεγεί δφναται να κατακζςει ο ίδιοσ ι άλλο οικείο του πρόςωπο με εξουςιοδότθςθ ι να 

αποςτείλει ταχυδρομικά ι με υπθρεςίεσ ταχυμεταφοράσ (courier), ζνςταςθ εντόσ αποκλειςτικισ 

προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν ανάρτθςθ των πινάκων δικαιοφχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δομισ 

«Γζφυρα» www.gefyra.com.gr. ε περίπτωςθ που θ λιξθ τθσ προκεςμίασ ςυμπίπτει με αργία, θ 

προκεςμία υποβολισ μετατίκεται ςτθν πρϊτθ εργάςιμθ. 

Θ θμερομθνία  για τθν υποβολι των ενςτάςεων αποδεικνφεται βάςει πρωτοκόλλου παραλαβισ, 

απόδειξθσ ταχυδρομείου ι εταιρείασ ταχυμεταφοράσ (courier). 

Οι ενςτάςεισ κα κατατίκενται ςτισ διευκφνςεισ των γραφείων τθσ Δομισ Γζφυρα, ανάλογα με τον τόπο 

κατοικίασ του αιτοφντοσ και κα εξεταςκοφν από τριμελι Επιτροπι που ζχει ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του 

ΠΣΑ – ΠΕ. 

Θ εξζταςθ των ενςτάςεων γίνεται επί τθσ βάςθσ των δικαιολογθτικϊν που υποβλικθκαν ςτθν αρχικι 

αίτθςθ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ – ΕΝΣΑΕΙ 

 

8.1. Διαδικαςία επιλογισ – Αποτελζςματα 

Οι επιχειριςεισ που κα υποβάλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ και πλθροφν τισ προχποκζςεισ τισ παροφςθσ κα 

περιλθφκοφν ςτο ςφνολό τουσ ςτον κατάλογο των ςυμμετεχουςϊν επιχειριςεων ςτθ Δράςθ. 

 

8.2. Διαδικαςία ενςτάςεων 

Όποια επιχείρθςθ δεν περιλθφκεί ςτον κατάλογο των ςυμμετεχουςϊν επιχειριςεων ςτθ Δράςθ δφναται 

να κατακζςει ι να αποςτείλει ταχυδρομικά ι με υπθρεςίεσ ταχυμεταφοράσ (courier), ζνςταςθ εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν ανάρτθςθ των πινάκων των ςυμμετεχουςϊν 

επιχειριςεων ςτθ Δράςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δομισ «Γζφυρα» www.gefyra.com.gr. ε περίπτωςθ που θ 

λιξθ τθσ προκεςμίασ ςυμπίπτει με αργία, θ προκεςμία υποβολισ μετατίκεται ςτθν πρϊτθ εργάςιμθ. 

http://www.gefyra.com.gr/
http://www.gefyra.com.gr/
http://www.gefyra.com.gr/
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Θ θμερομθνία  για τθν υποβολι των ενςτάςεων αποδεικνφεται βάςει πρωτοκόλλου παραλαβισ, 

απόδειξθσ ταχυδρομείου ι εταιρείασ ταχυμεταφοράσ (courier). 

Οι ενςτάςεισ των επιχειριςεων κα κατατίκενται ςτα κεντρικά γραφεία τθσ Δομισ ΓΕΦΤΡΑ ςτθν Λαμία και 

κα εξεταςκοφν από τριμελι Επιτροπι που κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του ΠΣΑ – ΠΕ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 

1. Οι ωφελοφμενοι που κα επιλεγοφν και κα παραλάβουν τα voucher, κα πρζπει να τα 

χρθςιμοποιιςουν αποκλειςτικά για τθν προμικεια διατακτικϊν ςίτιςθσ από μία από τισ 

“επιχειριςεισ”  που κα ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 

παραλαβι του voucher. 

2. Σο voucher καλφπτει εφάπαξ τθν προμικεια των διατακτικϊν ςίτιςθσ. 

3. Οι διατακτικζσ ςίτιςθσ καλφπτουν τμθματικζσ ι εφάπαξ αγορζσ του ωφελοφμενου, ζωσ το ποςό 

των 200,00 €, από το δίκτυο των ςυμβεβλθμζνων ςθμείων – καταςτθμάτων πϊλθςθσ ειδϊν 

διατροφισ ι παροχισ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ τθσ επιχείρθςθσ το αργότερο ζωσ 30/7/2019. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

1. Οι επιχειριςεισ που κα καταγραφοφν ςτον Κατάλογο υνεργαηόμενων Επιχειριςεων, κα πρζπει να 

προμθκεφςουν ςτουσ επιλεγζντεσ ωφελοφμενουσ, άμεςα επί τθ εμφανίςει του voucher,  διατακτικζσ 

ςίτιςθσ ςυνολικισ αξίασ 200,00€.  

2. Σο voucher αφορά αποκλειςτικά και μόνο ςε προμικεια διατακτικϊν ςίτιςθσ με δικαίωμα 

εξαργφρωςθσ ςε καταςτιματα πϊλθςθσ ειδϊν διατροφισ ι παροχισ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ. Για αγορά 

οποιουδιποτε άλλου είδουσ ι για τθν παροχι οποιαςδιποτε άλλθσ υπθρεςίασ το κουπόνι δεν κα 

πρζπει να γίνεται δεκτό. 

3. Οι επιχειριςεισ που κα παράςχουν τισ διατακτικζσ ςίτιςθσ οφείλουν να εκδίδουν φορολογικό 

παραςτατικό (θλεκτρονικό ι χειρόγραφο) προσ τον ωφελοφμενο όπου κα αναγράφουν αναλυτικά το 

είδοσ διατακτικϊν ςίτιςθσ που αυτόσ προμθκεφτθκε και ςτθν αιτιολογία τον τίτλο τθσ δράςθσ 

«ςπουδάΗΩ».  

Εναλλακτικά οι επιχειριςεισ δφναται να εκδϊςουν ζνα ςυγκεντρωτικό τιμολόγιο προσ το ΠΣΑ 

τερεάσ Ελλάδασ με αιτιολογία τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ κακϊσ και τα ονόματα των ωφελουμζνων 

που αυτό αφορά. 

4. Οι επιχειριςεισ οφείλουν να “ακυρϊςουν” το voucher ςε ειδικι εφαρμογι τθσ Ιςτοςελίδασ τθσ 

Δομισ «ΓΕΦΤΡΑ» κατά τθν προμικεια διατακτικϊν ςίτιςθσ από τον ωφελοφμενο κακ’ υπόδειξθ του 

Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ και ςφμφωνα με αναλυτικζσ οδθγίεσ που κα τουσ δοκοφν μετά 

τθ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ τθσ υποβολισ των αιτιςεων και τθν αξιολόγθςθ των ωφελοφμενων. 
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ΑΡΘΡΟ 11: ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

Δικαιολογθτικά δαπανϊν – τρόποσ πλθρωμισ: 

Για τθν αποδοχι τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν απαιτοφνται νόμιμα παραςτατικά, τα οποία εκδίδουν 

οι Επιχειριςεισ προσ τον/τθν ωφελοφμενο/θ, όπωσ προβλζπεται από τα Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα. 

Για τθ διενζργεια των πλθρωμϊν οι επιχειριςεισ που κα ζχουν λάβει τα vouchers υποβάλλουν ςτο 

Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ υγκεντρωτικι Κατάςταςθ Παραςτατικϊν, ςε πρότυπο 

το οποίο εκδίδεται από το πλθροφοριακό ςφςτθμα, μαηί με τα ακόλουκα ςτοιχεία για κάκε ωφελοφμενο: 

 Φορολογικό παραςτατικό (θλεκτρονικό ι χειρόγραφο) προσ τον ωφελοφμενο όπου κα αναγράφουν 

αναλυτικά το είδοσ των διατακτικϊν ςίτιςθσ που αγόραςε και ςτθν αιτιολογία τον τίτλο τθσ δράςθσ. 

Σο φορολογικό παραςτατικό κα πρζπει να είναι ίςο με το ποςό των διακοςίων ευρϊ (200,00€) ανά 

voucher.  

Εναλλακτικά θ επιχείρθςθ δφναται να εκδϊςει ζνα ςυγκεντρωτικό τιμολόγιο προσ το ΠΣΑ τερεάσ 

Ελλάδασ με αιτιολογία τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ κακϊσ και τα ονόματα των ωφελουμζνων που αυτό 

αφορά. 

 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι Διαβατθρίου του δικαιοφχου. 

 Voucher 

Σο Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ, με βάςθ τισ υγκεντρωτικζσ Καταςτάςεισ 

παραςτατικϊν και κατόπιν ελζγχου, κα αποδϊςει το αντίςτοιχο ποςό των εξαργυρωμζνων vouchers ςτθν 

εκάςτοτε επιχείρθςθ, εντόσ μθνόσ από τθν ςυγκζντρωςθ του ςυνόλου των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ 

από τισ επιχειριςεισ και τθν επιβεβαίωςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου, κατακζτοντάσ το ςτον αρικμό 

IBAN που κα ζχει δθλωκεί από τθν Επιχείρθςθ ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΜΟ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Οι πόροι για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ προζρχονται από δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ. 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ ορίηεται ςτο ποςό των ςαράντα χιλιάδων ευρϊ (40.000,00€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 

Ο προχπολογιςμόσ μπορεί να αναμορφωκεί με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ 

Ελλάδασ . 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Ι. Τπεφκυνθ Διλωςθ Ωφελοφμενου 

II.Τπεφκυνθ Διλωςθ Επιχείρθςθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι :Τπεφκυνθ Διλωςθ Ωφελοφμενου 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ : Τπεφκυνθ Διλωςθ Επιχείρθςθσ 
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