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ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «αρχή...ΖΩ!» «Παροχή έκτακτου
οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας έτους 2017-2018» με δωρεά από το “Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ90Α') με τίτλο «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων
για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τα άρθρα
53, 54, 55 & 56.
2. Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ87Α’) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 190, 191, 192 & 193.
3. Τον Νόμο 3463/8.6.2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
4. Τον Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) με τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
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5. Τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Το Προεδρικό Διάταγμα 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Την Υπουργική Απόφαση 4683/1998 (ΦΕΚ 140 Β’) με τίτλο «Κανονισμός Προσωπικού των
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης"».
8. Την Υπουργική Απόφαση 40608/2001 (ΦΕΚ 1428 Β’) με τίτλο «Τροποποίηση της 2141/1998 απόφασης
"Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης"».
9. Την αρ.

41/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
10. Την από 24.08.2017 σύμφωνη γνώμη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την Προκήρυξη της Δράσης «αρχή...ΖΩ!» «Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’
Τάξης Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017-2018».
2. Οι πόροι για την υλοποίηση της δράσης προέρχονται από δωρεά από το “Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”.
3. Η δράση στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των γονέων & κηδεμόνων των μαθητών της Α’ τάξης
Δημοτικού, σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή ενός «Κουπονιού αγορών» (Voucher), αξίας εξήντα ευρώ
(60€), για κάθε παιδί τους.
Ως Ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι γονείς ή κηδεμόνες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις
υπαγωγής στη δράση.
Ως Επιχειρήσεις, ορίζονται τα εμπορικά καταστήματα τα οποία θα προμηθεύσουν τα σχολικά είδη στους
ωφελούμενους που θα επιλεγούν.
4. Κάθε ενδιαφερόμενη/ος γονέας-κηδεμόνας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση για να
συμμετάσχει στην παρούσα δράση θα πρέπει:
i. Να συμπληρώσει την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης
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ii. Να καταθέσει ή να αποστείλει

τα δικαιολογητικά

συμμετοχής

ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες

ταχυμεταφοράς (courier), στο χρονικό διάστημα από 24.8.2017 έως 4/9/2017 στις παρακάτω
διευθύνσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
5. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 4.9.2017 και
ώρα 14:00, βάσει πρωτοκόλλου παραλαβής, απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς
(courier).
6. Η προκήρυξη της Δράσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συνημμένα:
Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης με τα Παραρτήματά της
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Κοινοποίηση:
 Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
 Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
 Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Στερεάς Ελλάδας
 Εμπορικά Επιμελητήρια Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(για ενημέρωση των μελών τους)
 Εμπορικοί Σύλλογοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(για ενημέρωση των μελών τους)
 Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης
 Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(για ενημέρωση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων)
Εσωτερική Διανομή:
1) Χρονολογικό αρχείο
2) Φ. Δράσης

4

ΑΔΑ: 78ΥΔΚ2Π-ΙΘΨ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

«αρχή...ΖΩ!»
Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ Τάξης Δημοτικών
Σχολείων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
Έτους 2017- 2018
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Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Στο πλαίσιο της δράσης «αρχή...ΖΩ!» «Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ Τάξης
Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017-2018» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος.

και έχοντας υπόψη:
1. Τον Νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ90Α') με τίτλο «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων
για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τα άρθρα
53, 54, 55 & 56.
2. Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ87Α’) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 190, 191, 192 & 193.
3. Τον Νόμο 3463/8.6.2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
4. Τον Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) με τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Το Προεδρικό Διάταγμα 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Την Υπουργική Απόφαση 4683/1998 (ΦΕΚ 140 Β’) με τίτλο «Κανονισμός Προσωπικού των
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης"».
8. Την Υπουργική Απόφαση 40608/2001 (ΦΕΚ 1428 Β’) με τίτλο «Τροποποίηση της 2141/1998 απόφασης
"Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης"».
9. Την αρ.

41/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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Προσκαλεί
Γονείς ή κηδεμόνες, μαθητών οι οποίοι θα φοιτήσουν τη νέα σχολική χρονιά (2017-2018) στην Α’ τάξη
Δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

οι οποίοι/ες επιθυμούν να λάβουν έκτακτο οικονομικό βοήθημα ύψους εξήντα ευρώ (60€) εφάπαξ, για την
αγορά σχολικών ειδών για το/τα παιδιά τους.
Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «ωφελούμενους» νοείται ο/η γονέας ή
κηδεμόνας ο/η οποίος/α θα υποβάλλει την αίτηση.
Οι ωφελούμενοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) να έχουν εγγράψει το/α παιδί/ά τους σε σχολείο που ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την Α’
δημοτικού
β) να διαβιούν με εισοδήματα κατώτερα του ορίου της φτώχειας. Τούτο θα πρέπει να αποδεικνύεται από την
Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του
φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 - 31/12/2016).
Το όριο φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίσθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2016, ορίζεται σε 4.512€, για
μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά :
-

50% για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών.

-

30% για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών.

Στους ωφελούμενους που θα επιλεγούν, θα χορηγηθούν «κουπόνια αγορών» (Voucher).
Οι πόροι για την υλοποίηση της δράσης προέρχονται από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Η δράση υλοποιείται με μέριμνα και κριτήρια που τίθενται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας.
Η Πρόσκληση έχει διάρκεια 12 ημερών (από την 24/08/2010 έως 4/9/2017), ενώ η Δράση θα ολοκληρωθεί
έως 31/10/2017.
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ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1.

Ορισμοί

Ως Φορέας υλοποίησης της δράσης: «Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’
δημοτικού, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ορίστηκε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας
Ως Ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι γονείς ή κηδεμόνες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής
στη δράση.
Ως Επιχειρήσεις, ορίζονται τα εμπορικά καταστήματα τα οποία θα προμηθεύσουν τα σχολικά είδη στους
ωφελούμενους που θα επιλεγούν.
Ως «Κουπόνι αγορών» (Voucher), ορίζεται το αντίτιμο των 60€ το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ, με τη μορφή
επιταγής, για λογαριασμό των ωφελούμενων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησής τους, στις επιχειρήσεις για
τα είδη που οι τελευταίοι θα προσφέρουν στους ωφελούμενους.
Το Κουπόνι αγορών (voucher) διατηρείται σε ισχύ έως 20/9/2017.

1.2. Στόχος - Αντικείμενο
Η δράση στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των γονέων & κηδεμόνων των μαθητών της Α’ τάξης Δημοτικού,
σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή ενός «Κουπονιού αγορών» (Voucher), αξίας εξήντα ευρώ (60€), για
κάθε παιδί τους.

ΑΡΘΡΟ 2: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη δημοτικού
του νέου σχολικού έτους (2017-2018), σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διαβιούν με
εισοδήματα κατώτερα του ορίου της φτώχειας. Το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα, που θα λαμβάνεται
υπόψη για την ένταξη του ωφελούμενου στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2016
(εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 - 31/12/2016). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό
δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων. Δεν λαμβάνεται
υπόψη, το επίδομα μητρότητας του ΟΑΕΔ, το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ, τα πάσης φύσεως αφορολόγητα
επιδόματα αναπηρίας (π.χ. τυφλότητας κ.λπ) καθώς και η αποζημίωση απόλυσης. Τα παραπάνω ποσά
10
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αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα μόνο στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί και εμφανίζονται στα
αντίστοιχα πεδία της φορολογικής δήλωσης. Προκειμένου, τα ποσά αυτά, να μην υπολογιστούν θα πρέπει ο/η
ωφελούμενος/η να προσκομίσει τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων.
Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς
εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και δεν υπολογίζεται ως
εισόδημα.

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι Επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν στη δράση, είναι εμπορικά καταστήματα που διαθέτουν προς
πώληση σχολικά είδη, γραφική ύλη, χαρτικά κλπ, και θα προμηθεύσουν τους ωφελούμενους με τα σχολικά
είδη, εξαργυρώνοντάς τους το κουπόνι αγορών (voucher) που οι τελευταίοι θα διαθέτουν.
Οι Επιχειρήσεις, αντίστοιχα, θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση Εγγραφής (Παράρτημα I) στον Κατάλογο
Συνεργαζόμενων Φορέων, η οποία απευθύνεται προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στη δράση είναι:
α) η επιχείρησή τους να λειτουργεί εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
β) να διαθέτει προς πώληση σχολικά είδη, γραφική ύλη, χαρτικά κ.λπ. που να προκύπτει από τους αντίστοιχους
Κ.Α.Δ.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την «Αίτησης συμμετοχής–Δήλωσης», θα κατατίθενται στις παρακάτω
διευθύνσεις ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά σε φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η
ένδειξη «Για την δράση Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ δημοτικού,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017-2018», ανάλογα αντίστοιχα με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία
λειτουργούν, ως ακολούθως:

Α/Α

ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης –ΠΣΤΕ, Δομή ΓΕΦΥΡΑ
2ος όροφος, Τηλ.: 2231028725
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2.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39 , 32131 , Λιβαδειά
4ος όροφος, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Τηλ.: 22613
50301

3.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας
Ι. Γιδογιάννου 31 , 33100, Άμφισσα
3ος όροφος, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Τηλ.: 22653
50656

4.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας
Γ. Καραϊσκάκη 1 , 36100, Καρπενήσι
1ος όροφος, Δ/νση Υγείας, Τηλ.: 22373 50790-1

5.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας
Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα
1ος όροφος, Γραφείο 102, Τηλ.: 22213 53412

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1 Διαδικασία Υποβολής «Αίτησης συμμετοχής» ωφελούμενου
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση (Παράρτημα II), στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας, τα στοιχεία του/των
παιδιού/ών, όπως προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και αντίγραφο της Πράξης
Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού
έτους 2016.
Στους ωφελούμενους που θα επιλεγούν, θα χορηγηθεί «Κουπόνι αγορών» (voucher) αξίας εξήντα(60)€, το
οποίο θα πρέπει να εξαργυρώσουν στις Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αγοράζοντας τα είδη
πρώτης ανάγκης σε σχολική ύλη (τετράδια, βιβλία, τσάντα, γραφική ύλη κ.λπ.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του βοηθήματος, θα πρέπει όσοι ωφελούμενοι
επιλεγούν, να εξαργυρώσουν το κουπόνι, το αργότερο έως 20/9/2017. Όσοι ωφελούμενοι δεν το
εξαργυρώσουν έως τότε, το κουπόνι θα δοθεί προς χρήση στον αμέσως επόμενο ωφελούμενο.
Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στην παρούσα δράση θα πρέπει:

12

ΑΔΑ: 78ΥΔΚ2Π-ΙΘΨ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Να συμπληρώσει την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης
2. Να καταθέσει ή να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες
ταχυμεταφοράς (courier), στο χρονικό διάστημα από 24/8/2017 έως 4/9/2017 στις διευθύνσεις των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 4.9.2017 και ώρα
14:00, βάσει πρωτοκόλλου παραλαβής, απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», θα κατατίθενται στις παρακάτω
διευθύνσεις ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η
ένδειξη «για την δράση

Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ δημοτικού,

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 2017-2018», στις ακόλουθες Διευθύνσεις της Περιφέρειας αντίστοιχα με τη
γεωγραφική προέλευση των αιτούντων , ως ακολούθως:

Α/Α

ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης –ΠΣΤΕ, Δομή ΓΕΦΥΡΑ
2ος όροφος, Τηλ.: 2231028725

2.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39 , 32131 , Λιβαδειά
4ος όροφος, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Τηλ.: 22613
50301

3.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας
Ι. Γιδογιάννου 31 , 33100, Άμφισσα
3ος όροφος, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Τηλ.: 22653
50656

4.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας
Γ. Καραϊσκάκη 1 , 36100, Καρπενήσι
1ος όροφος, Δ/νση Υγείας, Τηλ.: 22373 50790-1

5.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας
Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα
1ος όροφος, Γραφείο 102, Τηλ.: 22213 53412
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4.2 Δικαιολογητικά συμμετοχής ωφελουμένων
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης» θα υποβάλλουν καθαρά και ευανάγνωστα τα
παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) σε ισχύ ή
μετάφρασή του αν δεν είναι με λατινική γραφή.
Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει
λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της
συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από
την ημερομηνία της Πρόσκλησης.


Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο
έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη
μετάφραση εάν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα.



Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα
εκκαθαριστικά σημειώματα για το φορολογικό έτος 2016 (δηλαδή για εισοδήματα που
αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016) και των δύο μερών.



Σε περίπτωση ανύπαντρης μητέρας (μονογονεϊκή οικογένεια), απαιτείται και ληξιαρχική πράξη
γέννησης του παιδιού, εάν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
της αιτούσας. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας αποστέλλεται υποχρεωτικά.



Σε περίπτωση που η/ο ενδιαφερόμενη/νος είναι χήρα/χήρος, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη
θανάτου του συζύγου, εάν η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,



Σε περίπτωση διάζευξης απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν η διάζευξη δεν αναφέρεται
στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.



Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται το έντυπο μεταβολών ατομικών
στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1) και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Τα
ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσας
Πρόσκλησης.



Σε περίπτωση ανάδοχης μητέρας, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο
αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.
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Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και
δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2016
(δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016). Προσοχή: εκκαθαριστικό
σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενοι, που διαβιούν κάτω του ορίου της
φτώχειας, ήτοι: 4.512€, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά:
-

50% για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών.

-

30% για κάθε παιδί μέχρι 13 ετών.

Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως
αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα
περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων
εισοδημάτων.
Δεν λαμβάνεται υπόψη, το επίδομα μητρότητας του ΟΑΕΔ, το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ, τα πάσης
φύσεως αφορολόγητα επιδόματα αναπηρίας (π.χ. τυφλότητας κ.λπ) καθώς και η αποζημίωση απόλυσης. Τα
παραπάνω ποσά αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα μόνο στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί
και εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία της φορολογικής δήλωσης. Προκειμένου, τα ποσά αυτά, να μην
υπολογιστούν θα πρέπει ο/η ωφελούμενος/η να προσκομίσει τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των
αρμοδίων φορέων.
Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση,
καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και δεν υπολογίζεται
ως εισόδημα.
Δεδομένου ότι οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους και ως
εκ τούτου εκδίδεται κοινό εκκαθαριστικό σημείωμα (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος την
υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, ήτοι λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή όταν ο ένας από
τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική
συμπαράσταση), οι έγγαμες μητέρες που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν
ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και την Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου του συζύγου τους. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος
προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, τότε μαζί με το
εκκαθαριστικό της σημείωμα θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που επιτρέπει την
κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης.
15
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Αντί «συζύγων» ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και
υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 3719/2008 ή Ν. 4356/2015.
Σημειώνεται ότι για τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, εργασίας, ανεργίας κ.λπ. Το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δύναται να συνεργαστεί με άλλους φορείς του Δημόσιου
ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα προκειμένου να αντλήσει στοιχεία των ωφελούμενων τηρώντας τις
απαιτήσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
5.1. Διαδικασία επιλογής – Αποτελέσματα
Όλοι οι αιτούντες κάτω από το όριο φτώχεια, είναι δικαιούχοι της δράσης.
Οι αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα καταχωρηθούν σε Βάση Δεδομένων, και θα καταταγούν με
σειρά προτεραιότητας βάσει του εισοδήματός τους (πρώτο το χαμηλότερο εισόδημα, τελευταίο το υψηλότερο).
Η επιλογή των ωφελουμένων που θα λάβουν το voucher, πραγματοποιείται αυτόματα, ξεκινώντας από το
πρώτο άτομο της ανωτέρω κατάστασης, και φθάνοντας μέχρι το άτομο στο οποίο θα εξαντληθεί ο
προϋπολογισμός της Δράσης.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στην ιστοσελίδα
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης(ΠΤΑ) στις 8/9/2017.
Οι γονείς ή κηδεμόνες θα παραλάβουν τα «Κουπόνια Αγορών» (Voucher), με τους παρακάτω τρόπους:
1. Από τα σημεία στα οποία υπέβαλαν τις αιτήσεις (έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων)
2. Μέσω ηλεκτρονικής αποστολής σε email του ωφελούμενου που θα υποδεικνύεται στην αίτηση
(εκτυπώσιμη μορφή)

5.2 Διαδικασία ενστάσεων
Όποιος δεν επιλεγεί δύναται να καταθέσει ή να αποστείλει ένσταση ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες
ταχυμεταφοράς (courier), στο χρονικό διάστημα από 11/9/2017 έως 18/9/2017 στις παρακάτω διευθύνσεις
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ενστάσεων, ορίζεται η 18.9.2017 και ώρα 14:00, βάσει
πρωτοκόλλου παραλαβής, απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).
Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στις ίδιες διευθύνσεις με αυτές που υποβλήθηκαν οι αιτήσεις και θα εξετασθούν
από τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του ΠΤΑ - ΠΣΕ
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ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.1 Υποχρεώσεις ωφελουμένων
Οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν και θα παραλάβουν κουπόνι αγορών (voucher), θα πρέπει να το
χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την αγορά σχολικών ειδών για το/τα παιδιά τους που πρόκειται να
φοιτήσουν στην Α’ δημοτικού, και να το εξαργυρώσουν σε ένα μόνο κατάστημα από τον κατάλογο των φορέων
/ επιχειρήσεων, και το αργότερο έως τις 20/9/2017.
Όσα κουπόνια δεν εξαργυρωθούν έως τότε, θα δοθούν στον αμέσως επόμενο ωφελούμενο που δεν είχε
επιλεγεί – εάν υπάρχει – προκειμένου να μην παραμείνει αδιάθετο, ποσό της δράσης που είχε προϋπολογισθεί.

6.2 Υποχρεώσεις επιχειρήσεων
Οι επιχειρήσεις που θα έχουν εγγραφεί στον Κατάλογο Συνεργαζόμενων Φορέων, θα πρέπει να προμηθεύσουν
άμεσα, επί τη εμφανίσει του κουπονιού αγορών (voucher), τους επιλεγέντες ωφελούμενους με τα σχολικά είδη
που εκείνοι θα επιλέξουν.
Τονίζεται ότι το κουπόνι αγορών (voucher) αφορά αποκλειστικά και μόνο σε αγορά σχολικών ειδών γραφική
ύλη, χαρτικά, κλπ.
Για αγορά οποιουδήποτε άλλου είδους, το κουπόνι δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτό.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δικαιολογητικά δαπανών – τρόπος πληρωμής:
Οι επιχειρήσεις που θα έχουν λάβει κουπόνια αγορών (voucher), θα πρέπει να τα αποστείλουν στο
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συγκεντρωτικές καταστάσεις, μαζί με τα
ακόλουθα στοιχεία για κάθε ωφελούμενο:
i.

Φωτοαντίγραφο ταμειακής απόδειξης με υπογραφή του γονέα
Οι ταμειακές αποδείξεις θα πρέπει να είναι ίσες ή να υπερκαλύπτουν το ποσό των 60€ ανά κουπόνι. Το
ποσό που θα υπερβαίνει τα 60€ θα πρέπει να πληρώνεται από τον δικαιούχο.

ii.

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομική Ταυτότητας του γονέα

iii. Voucher
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν ελέγχου, θα αποδώσει το
αντίστοιχο ποσό των εξαργυρωμένων κουπονιών, στον εκάστοτε φορέα – επιχείρηση, εντός μηνός
καταθέτοντας το στον αριθμό IBAN που θα έχει ήδη δηλωθεί από το φορέα στην αίτηση συμμετοχής του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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