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ΑΠΟΦΑΘ
ΘΕΜΑ: 3 τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 2722/3-9-2018 Απόφαςθσ – Πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι
αιτιςεων ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «…μετά το χολείο» που αφορά «Οικονομικι ενίςχυςθ για
παιδιά και εφιβουσ που ςτεροφνται οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και διαβιοφν ςε
ιδρφματα, κακϊσ και για μακθτζσ Γυμναςίου – μζλθ οικογενειϊν με οικογενειακό ειςόδθμα
κάτω από το όριο φτϊχειασ, τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, για κάλυψθ μζρουσ ι όλου
του ποςοφ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ για εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ, δθμιουργικισ
και ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ, ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019», με δωρεά του Ιδρφματοσ
ταφροσ Νιάρχοσ.
θ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σον Νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ90Α') με τίτλο «Κδρυςθ 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»
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».
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10.

11.
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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)».
Σο Προεδρικό Διάταγμα 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) με τίτλο «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ
διατάκτεσ»
Σθν Τπουργικι Απόφαςθ 4683/1998 (ΦΕΚ 140 Β’) με τίτλο «Κανονιςμόσ Προςωπικοφ των
Περιφερειακϊν Σαμείων Ανάπτυξθσ».
Σθν Τπουργικι Απόφαςθ 40608/2001 (ΦΕΚ 1428 Β’) με τίτλο «Σροποποίθςθ τθσ 2141/1998
απόφαςθσ "Κανονιςμόσ οικονομικισ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των Περιφερειακϊν
Σαμείων Ανάπτυξθσ"».
Σθν από 29-8-2018 ςφμφωνθ γνϊμθ του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ
Σθν αρ. 2720/3-9-2018 απόφαςθ ζγκριςθσ πραγματοποίθςθσ τθσ δράςθσ «…μετά το
χολείο» που αφορά «Οικονομικι ενίςχυςθ για παιδιά και εφιβουσ που ςτεροφνται
οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και διαβιοφν ςε ιδρφματα, κακϊσ και για μακθτζσ Γυμναςίου
– μζλθ οικογενειϊν, τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, για κάλυψθ μζρουσ ι όλου του
ποςοφ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ για εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ, δθμιουργικισ και
ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ, ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019», με δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ
Νιάρχοσ.
Σθν αρ. 2721/3-9-2018 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ
Σθν αρικμ.2722/3-9-2018 Απόφαςθ - Πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων ςτο πλαίςιο τθσ
δράςθσ «…μετά το χολείο» που αφορά «Οικονομικι ενίςχυςθ για παιδιά και εφιβουσ που
ςτεροφνται οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και διαβιοφν ςε ιδρφματα, κακϊσ και για
μακθτζσ Γυμναςίου – μζλθ οικογενειϊν με οικογενειακό ειςόδθμα κάτω από το όριο
φτϊχειασ, τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, για κάλυψθ μζρουσ ι όλου του ποςοφ τθσ
ετιςιασ ςυνδρομισ για εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ, δθμιουργικισ και
ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ, ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019» , με δωρεά του Ιδρφματοσ
ταφροσ Νιάρχοσ.
Σθν αρικμ.2901/25-9-2018 απόφαςθ (1θ) τροποποίθςθ τθσ Πρόςκλθςθσ υποβολισ
αιτιςεων ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «…μετά το χολείο».
Σθν αρικμ.3031/8-10-2018 απόφαςθ (2θ) τροποποίθςθ τθσ Πρόςκλθςθσ υποβολισ
αιτιςεων ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «…μετά το χολείο».
Σθν αρικμ. 3468/14-11-2018 απόφαςι μασ περί τροποποίθςθσ τθσ αρικμ.2720/3-9-2018
Απόφαςθσ μασ με κζμα: Ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ
για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ «…μετά το χολείο»
Σθν αρικμ. 3469/14-11-2018 απόφαςι μασ περί τροποποίθςθσ τθσ αρικμ.2721/3-9-2018
απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ
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ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
Σροποποιοφμε τθν αρικμ. 2722/3-9-2018 Απόφαςθ - Πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων ςτο
πλαίςιο τθσ δράςθσ «…μετά το χολείο» που αφορά «Οικονομικι ενίςχυςθ για παιδιά και
εφιβουσ που ςτεροφνται οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και διαβιοφν ςε ιδρφματα, κακϊσ και
για μακθτζσ Γυμναςίου – μζλθ οικογενειϊν με οικογενειακό ειςόδθμα κάτω από το όριο
φτϊχειασ, τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, για κάλυψθ μζρουσ ι όλου του ποςοφ τθσ ετιςιασ
ςυνδρομισ για εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ, δθμιουργικισ και ψυχαγωγικισ
απαςχόλθςθσ, ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019», με δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ, ωσ
ακολοφκωσ:
1. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ αυξάνεται από τισ εξιντα χιλιάδεσ ευρϊ
(60.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ςτισ εβδομιντα τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ
(73.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
2. Η καταλθκτικι θμερομθνία ιςχφοσ των voucher και εξαργφρωςθσ αυτϊν επεκτείνεται
χρονικά από τισ 16-11-2018 ςτισ 7-12-2018.
Κατά τα λοιπά εξακολουκοφν και ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτθν αρικμ. 2722/3-9-2018
απόφαςι μασ, ωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
Η παροφςα πρϊτθ (2θ) τροποποίθςθ τθσ προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ να αναρτθκεί
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. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΘ
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Κοινοποίθςθ:
 Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ
 Γραφείο Περιφερειάρχθ τερεάσ Ελλάδασ
 Γραφεία Αντιπεριφερειαρχϊν ΠΕ τερεάσ Ελλάδασ
 Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ
 Ιερζσ Μθτροπόλεισ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ
 Ορφανοτροφεία Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ
 Κζντρο Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ
 Εμπορικά Επιμελθτιρια Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ
(για ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ)
 Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ
 Τπθρεςίεσ Κοινωνικισ Πρόνοιασ ΟΣΑ
 Δομζσ Αντιμετϊπιςθσ τθσ Φτϊχειασ ΟΣΑ
 Κζντρα Κοινότθτασ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ
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ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΔΡΑΘ:
«…μετά το χολείο»
«Οικονομικι ενίςχυςθ για παιδιά και εφιβουσ που ςτεροφνται οικογενειακοφ
περιβάλλοντοσ και διαβιοφν ςε ιδρφματα, κακϊσ και για μακθτζσ Γυμναςίου – μζλθ
οικογενειϊν με οικογενειακό ειςόδθμα κάτω από το όριο φτϊχειασ, τθσ Περιφζρειασ τερεάσ
Ελλάδασ, για κάλυψθ μζρουσ ι όλου του ποςοφ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ για εξωςχολικζσ
δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ, δθμιουργικισ και ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ», με δωρεά του
Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ.
Ζτουσ 2018-2019
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Σο Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ
τερεάσ Ελλάδασ
το πλαίςιο τθσ δράςθσ «…μετά το χολείο» - «Οικονομικι ενίςχυςθ για παιδιά και εφιβουσ
που ςτεροφνται οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και διαβιοφν ςε ιδρφματα, κακϊσ και για
μακθτζσ Γυμναςίου – μζλθ οικογενειϊν, τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, για κάλυψθ
μζρουσ ι όλου του ποςοφ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ για εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ,
δθμιουργικισ και ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ, ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019», με δωρεά του
Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ.
και ζχοντασ υπόψθ:
1. Σον Νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ90Α') με τίτλο «Κδρυςθ 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»
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 από 29-8-2018 ςφμφωνθ γνϊμθ του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ
10. Σθν αρ. 2720/3-9-2018 απόφαςθ ζγκριςθσ πραγματοποίθςθσ τθσ δράςθσ «…μετά το
χολείο» που αφορά «Οικονομικι ενίςχυςθ για παιδιά και εφιβουσ που ςτεροφνται
οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και διαβιοφν ςε ιδρφματα, κακϊσ και για μακθτζσ Γυμναςίου
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– μζλθ οικογενειϊν, τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, για κάλυψθ μζρουσ ι όλου του
ποςοφ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ για εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ, δθμιουργικισ και
ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ, ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019», με δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ
Νιάρχοσ.
Σθν αρ. 2721/3-9-2018 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ
Σθν αρικμ.2722/3-9-2018 Απόφαςθ - Πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων ςτο πλαίςιο τθσ
δράςθσ «…μετά το χολείο» που αφορά «Οικονομικι ενίςχυςθ για παιδιά και εφιβουσ που
ςτεροφνται οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και διαβιοφν ςε ιδρφματα, κακϊσ και για
μακθτζσ Γυμναςίου – μζλθ οικογενειϊν με οικογενειακό ειςόδθμα κάτω από το όριο
φτϊχειασ, τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, για κάλυψθ μζρουσ ι όλου του ποςοφ τθσ
ετιςιασ ςυνδρομισ για εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ, δθμιουργικισ και
ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ, ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019» , με δωρεά του Ιδρφματοσ
ταφροσ Νιάρχοσ.
Σθν αρικμ.2901/25-9-2018 απόφαςθ (1θ) τροποποίθςθ τθσ Πρόςκλθςθσ υποβολισ
αιτιςεων ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «…μετά το χολείο».
Σθν αρικμ.3031/8-10-2018 απόφαςθ (2θ) τροποποίθςθ τθσ Πρόςκλθςθσ υποβολισ
αιτιςεων ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «…μετά το χολείο».
Σθν αρικμ. 3468/14-11-2018 απόφαςι μασ περί τροποποίθςθσ τθσ αρικμ.2720/3-9-2018
Απόφαςθσ μασ με κζμα: Ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ
για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ «…μετά το χολείο»
Σθν αρικμ. 3469/14-11-2018 απόφαςι μασ περί τροποποίθςθσ τθσ αρικμ.2721/3-9-2018
απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ
Προςκαλεί
i)

Νόμιμουσ εκπροςϊπουσ δομϊν προςταςίασ παιδιϊν και εφιβων, για τα παιδιά
και εφιβουσ που διαβιοφν ςε Ιδρφματα ι δικαςτικοφσ λειτουργοφσ (Εφζτεσ) για
τα παιδιά και εφιβουσ που ζχουν τεκεί υπό τθν Προςταςία τθσ Εταιρειϊν
Προςταςίασ Ανθλίκων του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων και
ii)
Γονείσ ι κθδεμόνεσ μακθτϊν Γυμναςίου και κατ’ εξαίρεςθ γονείσ ι κθδεμόνεσ
μακθτϊν Δθμοτικοφ και Γυμναςίου για περιπτϊςεισ παιδιϊν που ζχουν ενταχκεί
ςε Δομζσ Θμεριςιασ Φροντίδασ και Φιλοξενίασ
οι οποίοι / εσ επικυμοφν να λάβουν οικονομικι ενίςχυςθ φψουσ διακοςίων ευρϊ (200€)
εφάπαξ, για τθν κάλυψθ μζρουσ ι όλου του ποςοφ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ για εξωςχολικζσ
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δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ, δθμιουργικισ και ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ παιδιϊν και
εφιβων.
θμειϊνεται ότι εφεξισ όπου ςτθν παροφςα γίνεται αναφορά ςε «αιτοφντεσ / αιτοφςεσ»
νοείται ο/θ νόμιμοσ εκπρόςωποσ δομισ προςταςίασ παιδιοφ και εφιβου ι ο δικαςτικόσ
λειτουργόσ Εταιρείασ
Προςταςίασ Ανθλίκων και ο/θ γονζασ ι κθδεμόνασ (ζμμεςα
ωφελοφμενοσ) εξαρτϊμενου τζκνου – μακθτι Γυμναςίου και κατ’ εξαίρεςθ εξαρτϊμενου
τζκνου – μακθτι Δθμοτικοφ και Γυμναςίου για περιπτϊςεισ παιδιϊν που ζχουν ενταχκεί ςε
Δομζσ Ημεριςιασ Φροντίδασ και Φιλοξενίασ.
Σα ωφελοφμενα παιδιά και ζφθβοι που ςτεροφνται οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και
διαβιοφν ςε Ιδρφματα ι ζχουν τεκεί υπό τθν προςταςία Εταιρείασ Προςταςίασ Ανθλίκων κα
πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
1. Να ζχουν γεννθκεί από 01/01/2003 ζωσ 31/12/2013 (θλικίασ 5 ζωσ 16 ετϊν)
2. Να διαβιοφν μόνιμα ςε δομζσ προςταςίασ παιδιϊν και εφιβων τθσ Περιφζρειασ τερεάσ
Ελλάδασ ι να ζχουν τεκεί υπό τθν προςταςία Εταιρείασ Προςταςίασ Ανθλίκων
3. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ με ελλθνικι υπθκοότθτα ι πολίτεσ λοιπϊν κρατϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι πολίτεσ άλλων κρατϊν νόμιμα διαμζνοντεσ ςτθν Ελλάδα.
4. Να κατζχουν Αρικμό Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ) τθσ θμεδαπισ
Οι γονείσ και κθδεμόνεσ παιδιϊν Γυμναςίου (και κατ’ εξαίρεςθ παιδιϊν Δθμοτικοφ και
Γυμναςίου για περιπτϊςεισ παιδιϊν που ζχουν ενταχκεί ςε Δομζσ Θμεριςιασ Φροντίδασ και
Φιλοξενίασ), που κα ενταχκοφν ςτθν εν λόγω δράςθ, κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω
προχποκζςεισ:
1. Η μόνιμθ και κφρια κατοικία τουσ να βρίςκεται ςτθν Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ και να
είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ με ελλθνικι υπθκοότθτα ι πολίτεσ λοιπϊν κρατϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι πολίτεσ άλλων κρατϊν νομίμωσ διαμζνοντεσ ςτθν Περιφζρεια
τερεάσ Ελλάδασ.
2. Να κατζχουν Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) και Αρικμό Μθτρϊου Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ) τθσ θμεδαπισ.
3. Να ζχουν εγγράψει το/α παιδί/ά τουσ ςε Γυμνάςιο ςχολείο που ανικει ςτθν Περιφζρεια
τερεάσ Ελλάδασ ι ςε Γυμνάςιο ι Δθμοτικό ςχολείο για περιπτϊςεισ παιδιϊν που ζχουν
ενταχκεί ςε Δομζσ Ημεριςιασ Φροντίδασ και Φιλοξενίασ)
4. Να διαβιοφν με ειςοδιματα κατϊτερα 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).
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Σο κατϊφλι φτϊχειασ, όπωσ αυτό προςδιορίςτθκε από τθν ΕΛΣΑΣ για το ζτοσ 2017,
ορίηεται ςε 4.560€ ετθςίωσ, για μονοπρόςωπα νοικοκυριά προςαυξανόμενο κατά:
- 50% για τον ςφηυγο και για κάκε παιδί από 14 ζωσ και 24 ετϊν.
- 30% για κάκε παιδί κάτω των 14 ετϊν.
τουσ ωφελοφμενουσ που κα επιλεγοφν, κα χορθγθκοφν «κουπόνια αγοράσ υπθρεςιϊν»
(Voucher) αξίασ διακοςίων ευρϊ (200€) για τθν εφάπαξ κάλυψθ μζρουσ ι όλου του ποςοφ τθσ
ετιςιασ ςυνδρομισ για ςυμμετοχι ςε εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ, δθμιουργικισ και
ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ.
Οι πόροι για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ προζρχονται από δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ
Νιάρχοσ.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ ορίηεται ςτο ποςό των εξιντα χιλιάδων ευρϊ (60.000,00€)
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
Ο προχπολογιςμόσ μπορεί να αναμορφωκεί με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Σαμείου
Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ .
Η δράςθ υλοποιείται με μζριμνα και κριτιρια που τίκενται από το Περιφερειακό Σαμείο
Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ.
Η Πρόςκλθςθ ζχει διάρκεια 40 θμερϊν (από τθν 03/09/2018 ζωσ 12/10/2018).

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΜΟΙ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1. Οριςμοί
Ωσ Φορζασ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ: «…μετά το χολείο» που αφορά «Οικονομικι ενίςχυςθ για
παιδιά και εφιβουσ που ςτεροφνται οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και διαβιοφν ςε ιδρφματα,
κακϊσ και για μακθτζσ Γυμναςίου – μζλθ οικογενειϊν, τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, για
κάλυψθ μζρουσ ι όλου του ποςοφ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ για εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ
άκλθςθσ, δθμιουργικισ και ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ, ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019», με δωρεά
του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ, ορίηεται το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ.
Ωσ Ωφελοφμενοι τθσ δράςθσ (άμεςα ωφελοφμενοι) ορίηονται τα παιδιά και ζφθβοι που
διαβιοφν ςε Ιδρφματα ι ζχουν τεκεί υπό τθν προςταςία Εταιρειϊν Προςταςίασ Ανθλίκων του
Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων οι οποίεσ λειτουργοφν
εντόσ τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ και οι μακθτζσ Γυμναςίου-μζλθ οικογενειϊν που
διαβιοφν ςτθν Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ με οικογενειακό ειςόδθμα κάτω από το όριο
φτϊχειασ και κατ’ εξαίρεςθ οι μακθτζσ Δθμοτικοφ ι Γυμναςίου-μζλθ οικογενειϊν που διαβιοφν
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ςτθν Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ με οικογενειακό ειςόδθμα κάτω από το όριο φτϊχειασ για
περιπτϊςεισ παιδιϊν που εντάςςονται ςε Δομζσ Ημεριςιασ Φροντίδασ και Φιλοξενίασ.
Σθν ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ υπό τθ μορφι κουπονιοφ αγοράσ υπθρεςιϊν (Voucher) κα
λάβουν i) οι νόμιμοι εκπρόςωποι δομϊν προςταςίασ παιδιϊν και εφιβων ι οι δικαςτικοί
λειτουργοί (εφζτεσ) των ΕΠΑ τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ και ii) οι γονείσ ι κθδεμόνεσ
(ζμμεςα ωφελοφμενοι) οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτθ δράςθ.
Ωσ Επιχειριςεισ, ορίηονται οι επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων
και οι ακλθτικοί ι πολιτιςτικοί ςφλλογοι που κα παρζχουν υπθρεςίεσ άκλθςθσ, δθμιουργικισ
και ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ ςτουσ ωφελοφμενουσ που κα επιλεγοφν. Οι Επιχειριςεισ κα
πρζπει να παρζχουν υπθρεςίεσ άκλθςθσ, δθμιουργικισ και ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ και
αυτό να προκφπτει από το αντικείμενο δραςτθριότθτασ και τουσ αντίςτοιχουσ Κ.Α.Δ. (εάν
πρόκειται για εμπορικζσ επιχειριςεισ) ι από το καταςτατικό τουσ (εάν πρόκειται για
ακλθτικοφσ ι πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ).
Ωσ «Κουπόνι αγοράσ υπθρεςιϊν» (Voucher), ορίηεται το αντίτιμο των διακοςίων ευρϊ (200€)
το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ, με τθ μορφι επιταγισ, για λογαριαςμό των ωφελοφμενων και
κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςισ τουσ, ςτισ “επιχειριςεισ” για τισ υπθρεςίεσ που οι τελευταίοι
κα προςφζρουν ςτουσ ωφελοφμενουσ.
Σο voucher διατθρείται ςε ιςχφ ζωσ 7/12/2018.
Ωσ ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ςυνολικό ειςόδθμα του φορολογικοφ ζτουσ 2017
των γονζων/κθδεμόνων (ειςοδιματα που αποκτικθκαν από 01/01/2017 - 31/12/2017).
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.
Ωσ Δομζσ Θμεριςιασ Φροντίδασ και Φιλοξενίασ νοοφνται: α) τα πίτια Ημεριςιασ Φροντίδασ
παιδιϊν για τθν υποςτιριξθ παιδιϊν, των οποίων οι οικογζνειεσ αντιμετωπίηουν ςοβαρά
προβλιματα ςτθν λειτουργικότθτά τουσ και τα οποία μπορεί να οφείλονται είτε ςε κοινωνικά /
οικονομικά προβλιματα είτε ςε προβλιματα υγείασ των γονζων με ςυνζπεια να αδυνατοφν να
ανταποκρικοφν ςε βαςικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν τουσ και β) τα Κζντρα Διθμζρευςθσ και
Φιλοξενίασ ΑΜΕΑ (ΚΔΗΦ).
1.2 Στόχοσ – Αντικείμενο
Η δράςθ ςτοχεφει ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ αφενόσ ορφανϊν, απροςτάτευτων και
εγκαταλελειμμζνων παιδιϊν και εφιβων που διαβιοφν ςε ιδρφματα ι ζχουν τεκεί υπό τθν
προςταςία των Ε.Π.Α. τερεάσ Ελλάδασ και ςτεροφνται οικογενειακοφ και υποςτθρικτικοφ
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περιβάλλοντοσ και αφετζρου γονζων & κθδεμόνων μακθτϊν Γυμναςίων ςχολείων τθσ
Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ (και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ μακθτϊν Δθμοτικϊν και Γυμναςίων
ςχολείων) , για τθν απόκτθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και προςόντων μζςα από τθ ςυμμετοχι ςε
εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ, δθμιουργικισ και ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ.
Αντικείμενο τθσ δράςθσ αποτελεί θ οικονομικι ενίςχυςθ με κουπόνι αγοράσ υπθρεςιϊν
(voucher) αξίασ διακοςίων ευρϊ (200€) για τθν αγορά υπθρεςιϊν άκλθςθσ, δθμιουργικισ και
ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ, όπωσ:
 Γυμναςτιρια – Ακλθτικοί και πολιτιςτικοί ςφλλογοι και ςωματεία
 χολζσ χοροφ
 Εργαςτιρια δθμιουργικισ και καλλιτεχνικισ απαςχόλθςθσ
 Ωδεία
ςε κάκε παιδί και ζφθβο που κα ενταχκεί ςτθ Δράςθ.

ΑΡΘΡΟ 2: ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ ΣΘ ΔΡΑΘ
Ωφελοφμενοι τθσ δράςθσ (άμεςα ωφελοφμενοι) είναι: i) παιδιά και ζφθβοι που ςτεροφνται
οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και διαβιοφν ςε ιδρφματα ι ζχουν τεκεί υπό τθν προςταςία των
Ε.Π.Α. Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ και ii) μακθτζσ Γυμναςίου – μζλθ οικογενειϊν (και κατ’
εξαίρεςθ μακθτζσ Δθμοτικοφ ι Γυμναςίου – μζλθ οικογενειϊν που εντάςςονται ςε Δομζσ
Ημεριςιασ Φροντίδασ και Φιλοξενίασ) που διαβιοφν ςτθν Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ με
οικογενειακό ειςόδθμα κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ
Σθν ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ κα λάβουν: i) οι νόμιμοι εκπρόςωποι δομϊν προςταςίασ
παιδιϊν και εφιβων προσ όφελοσ των παιδιϊν και εφιβων που διαβιοφν ςε Ιδρφματα ι οι
δικαςτικοί λειτουργοί (εφζτεσ των Ε.Π.Α.) προσ όφελοσ των παιδιϊν και εφιβων που ζχουν
τεκεί υπό τθν προςταςία τουσ και ii) οι γονείσ ι κθδεμόνεσ (ζμμεςα ωφελοφμενοι) οι οποίοι
πλθροφν τισ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτθ δράςθ.
Για τθν ζνταξθ του ωφελοφμενου ςτθν παροφςα κα λαμβάνεται υπόψθ το ειςόδθμα επιβολισ
ειςφοράσ γονζων και κθδεμόνων το οποίο κα προκφπτει από τθν Πράξθ Διοικθτικοφ
Προςδιοριςμοφ Φόρου (εκκακαριςτικό ςθμείωμα) του Τπουργείου Οικονομικϊν του
φορολογικοφ ζτουσ 2017 (ειςοδιματα που αποκτικθκαν από 1/1/2017 - 31/12/2017). το
ειςόδθμα περιλαμβάνεται το ςυνολικό οικογενειακό δθλωκζν ειςόδθμα, κακϊσ και το ςφνολο
των αυτοτελϊσ φορολογθκζντων ειςοδθμάτων.
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Δεν λαμβάνεται υπόψθ, το επίδομα μθτρότθτασ του ΟΑΕΔ, το επίδομα μθτρότθτασ του ΙΚΑ, τα
πάςθσ φφςεωσ αφορολόγθτα επιδόματα αναπθρίασ (π.χ. τυφλότθτασ κ.λπ) κακϊσ και θ
αποηθμίωςθ απόλυςθσ.
Σα παραπάνω ποςά αφαιροφνται από το ςυνολικό ειςόδθμα μόνο ςτθν περίπτωςθ που ζχουν
ςυμπεριλθφκεί και εμφανίηονται ςτα αντίςτοιχα πεδία τθσ φορολογικισ διλωςθσ.
Προκειμζνου, τα ποςά αυτά, να μθν υπολογιςτοφν κα πρζπει ο/θ ωφελοφμενοσ/θ να
προςκομίςει τισ αντίςτοιχεσ επίςθμεσ βεβαιϊςεισ των αρμοδίων φορζων.
Επίςθσ, δεν λαμβάνεται υπόψθ το Επίδομα Ανεργίασ, για το οποίο δεν απαιτείται αντίςτοιχθ
βεβαίωςθ, κακϊσ εγγράφεται ςε ξεχωριςτό πεδίο ςτθν Πράξθ Διοικθτικοφ Προςδιοριςμοφ
Φόρου και δεν υπολογίηεται ωσ ειςόδθμα.
ΠΡΟΟΧΘ: Για τθν ζνταξθ ςτθν παροφςα των παιδιϊν και εφιβων, που ςτεροφνται
οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και διαβιοφν μόνιμα ςε ιδρφματα ι παιδιϊν και εφιβων που
ζχουν τεκεί υπό τθν προςταςία των Ε.Π.Α., δεν τίκενται ειςοδθματικά και άλλα κριτιρια.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ
Οι Επιχειριςεισ κα πρζπει να υποβάλλουν θλεκτρονικά «Αίτθςθ υμμετοχισ Επιχείρθςθσ»
επιςυνάπτοντασ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.

Προχποκζςεισ για τθν ςυμμετοχι μίασ επιχείρθςθσ ςτθ δράςθ είναι:
α) να λειτουργεί εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ,
β) να παρζχει υπθρεςίεσ εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων άκλθςθσ, δθμιουργικισ και
ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ και αυτό να προκφπτει από το αντικείμενο δραςτθριότθτασ και
τουσ αντίςτοιχουσ Κ.Α.Δ.(εάν πρόκειται για εμπορικζσ επιχειριςεισ) ι από το καταςτατικό τουσ
(εάν πρόκειται για ακλθτικοφσ ι πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ).

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
1. Τπεφκυνθ Διλωςθ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II) ότι διακζτουν τουσ αντίςτοιχουσ ΚΑΔ (εάν πρόκειται
για εμπορικζσ επιχειριςεισ)για τθν παροχι υπθρεςιϊν εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων
άκλθςθσ, δθμιουργικισ και ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ ι ότι προβλζπεται από το
καταςτατικό τουσ θ παροχι των ανωτζρω υπθρεςιϊν (εάν πρόκειται για ακλθτικοφσ ι
πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ).
2. Αποδεικτικό ςτοιχείο ταυτότθτασ του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ επιχείρθςθσ
3. τοιχεία τραπεηικοφ λογαριαςμοφ-ΙΒΑΝ με πρϊτο δικαιοφχο τον ιδιοκτιτθ ςε περίπτωςθ
ατομικισ επιχείρθςθσ ι ςτο όνομα τθσ επιχείρθςθσ
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Η «Αίτθςθ υμμετοχισ Επιχείρθςθσ» μαηί με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, κα υποβάλλεται
θλεκτρονικά ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ Δομισ «ΓΕΦΤΡΑ» www.gefyra.com.grςτο χρονικό διάςτθμα
από 03/09/2018 ζωσ 12/10/2018.
ε περίπτωςθ αδυναμίασ υποβολισ τθσ «Αίτθςθσ υμμετοχισ Επιχείρθςθσ» θλεκτρονικά, ο
νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ ζχει τθ δυνατότθτα να προςζρχεται με τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά ςτα κατά τόπουσ Γραφεία τθσ Δομισ ΓΕΦΤΡΑ, και να υποβάλλει τθν αίτθςθ ςτο
χρονικό διάςτθμα από 03/09/2018 ζωσ 12/10/2018.
Οι διευκφνςεισ των γραφείων τθσ Δομισ «ΓΕΦΤΡΑ» αποτυπϊνονται ςτον ακόλουκο πίνακα:
Α/Α

ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ

1.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑ

2.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΦΙΑ

3.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ

2.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

5.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΔΙΕΤΘΤΝΘ
Πλατεία Ελευθερίασ 3, 35131, Λαμία
Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξησ –ΠΣΕ, Δομή
ΓΕΦΤΡΑ
2οσ όροφοσ, Σηλ-FAX.: 22310 28725
e-mail: info@gefyra.com.gr
Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδασ
Ι. Γιδογιάννου 31 , 33100, Άμφιςςα
3οσ όροφοσ, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Σηλ.:
22653 50656
Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίασ
(Κεντρικό Δημαρχείο)
Εθν. Αντιςτάςεωσ 1, 36100, Καρπενήςι
Σηλ.: 22373 52306, 52304
Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίασ
Φίλωνοσ 35-39 , 32131 , Λιβαδειά
Ιςόγειο
Σηλ.: 22613 50106
Διοικητήριο Π.Ε. Εφβοιασ
Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα
Ιςόγειο, Γραφείο 10
Σηλ.: 22213 53932-53933
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ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΑΙΣΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
4.1. Διαδικαςία Υποβολήσ «Αίτηςησ ςυμμετοχήσ ωφελοφμενου»
Κάκε ενδιαφερόμενοσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ δομισ προςταςίασ παιδιϊν και εφιβων ι
δικαςτικόσ λειτουργόσ (Εφζτθσ) Εταιρείασ Προςταςίασ Ανθλίκων και γονζασ ι κθδεμόνασ για να
ςυμμετάςχει ςτθν παροφςα δράςθ κα πρζπει:
I. Να ςυμπλθρϊςει θλεκτρονικά τθν φόρμα «Αίτθςθ υμμετοχισ Ωφελοφμενου» για τθ
δράςθ «…μετά το χολείο», θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτθν Ιςτοςελίδα τισ 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€), ςτθν επιχείρθςθ
επιλογισ του, εκ μζρουσ του, ςυμπλθρϊνοντασ τθν φόρμα «Τπεφκυνθ Διλωςθ»
(Παράρτθμα ΙΙ) 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
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 ςτο χρονικό διάςτθμα από
03/09/2018 ζωσ 12/10/2018.
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.).
τουσ ωφελοφμενουσ που κα επιλεγοφν, κα χορθγθκεί voucher αξίασ διακοςίων ευρϊ (200€),
το οποίο κα πρζπει να εξαργυρϊςουν ςτισ επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ,
καλφπτοντασ μζρουσ ι όλου του ποςοφ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ για ςυμμετοχι ςε εξωςχολικζσ
δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ, δθμιουργικισ και ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ.
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ΠΡΟΟΧΗ: για τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ, κα πρζπει όςοι
ωφελοφμενοι επιλεγοφν, να εξαργυρϊςουν με τθν εγγραφι του παιδιοφ ι εφιβου το voucher,
το αργότερο ζωσ τισ 7/12/2018, καλφπτοντασ μζροσ ι το ςφνολο τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ.
4.2. Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ ωφελουμζνων
4.2.1. Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ παιδιών και εφήβων που διαβιοφν ςε Ιδρφματα ή παιδιών
και εφήβων που ζχουν τεθεί υπό την προςταςία Εταιρείασ Προςταςίασ Ανηλίκων τησ
Περιφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ
Οι νόμιμοι εκπρόςωποι των Ιδρυμάτων ι των Ε.Π.Α. υποβάλλοντασ θλεκτρονικά τθν «Αίτθςθ
υμμετοχισ Ωφελοφμενου» κα επιςυνάπτουν ςτα αντίςτοιχα πεδία τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ
κακαρά και ευανάγνωςτα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1. Καταςτατικό τθσ Δομισ Προςταςίασ παιδιϊν και εφιβων ι Απόφαςθ Δ.. περί
λειτουργίασ τθσ δομισ βάςει του άρκρου 9 του Ν. 4109/2011. Για τισ περιπτϊςεισ των
Ε.Π.Α. τισ ςχετικζσ αποφάςεισ ςφςταςθσ και λειτουργίασ των Ε.Π.Α.
2. Βεβαίωςθ ΔΟΤ ι υπθρεςίασ για ΑΦΜ τθσ δομισ ι τθσ Ε.Π.Α.
3. Βεβαίωςθ Νομίμου Διαμζνοντοσ ςε Δομι Προςταςίασ Παιδιοφ και Εφιβου, θ οποία να
λειτουργεί εντόσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ. Για τισ περιπτϊςεισ των παιδιϊν και
εφιβων που ζχουν τεκεί υπό τθν Προςταςία των Ε.Π.Α. τερεάσ Ελλάδασ βεβαίωςθ τθσ
Ε.Π.Α. ότι το παιδί ι ο ζφθβοσ υποςτθρίηεται από τθν Ε.Π.Α.
4. Αντίγραφο ΑΜΚΑ του παιδιοφ ι εφιβου (το οποίο να προκφπτει από επίςθμο δθμόςιο
ζγγραφο)
5. ΦΕΚ ι Απόφαςθ Δ.. για διοριςμό νομίμου εκπροςϊπου Δομισ ι Ε.Π.Α.
6. Αντίγραφο Αποδεικτικοφ τοιχείου Σαυτότθτασ (αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατιριο)
νομίμου εκπροςϊπου Δομισ ι Ε.Π.Α. ςε ιςχφ ι μετάφραςι του αν δεν είναι με λατινικι
γραφι.
4.2.2. Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ γονζων και κηδεμόνων μαθητών Γυμναςίου (ή μαθητών
Δημοτικοφ ή Γυμναςίου για περιπτώςεισ παιδιών που εντάςςονται ςε Δομζσ Ημερήςιασ
Φροντίδασ και Φιλοξενίασ).
Οι ενδιαφερόμενοι γονείσ και κθδεμόνεσ υποβάλλοντασ θλεκτρονικά τθν «Αίτθςθ υμμετοχισ
Ωφελοφμενου» κα επιςυνάπτουν ςτα αντίςτοιχα πεδία τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ κακαρά και
ευανάγνωςτα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
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1. Αντίγραφο Αποδεικτικοφ τοιχείου Σαυτότθτασ (αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατιριο) ςε
ιςχφ ι μετάφραςι του αν δεν είναι με λατινικι γραφι.
2. Αντίγραφο ΑΜΚΑ του γονζα ι κθδεμόνα (το οποίο να προκφπτει από επίςθμο δθμόςιο
ζγγραφο)
3. Αντίγραφο ΑΜΚΑ του τζκνου (το οποίο να προκφπτει από επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο)
4. 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 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 ωφελοφμενοσ/θ είναι διαηευγμζνοσ/θ απαιτείται και
αντίγραφο διαηευκτθρίου, εάν θ διάηευξθ δεν αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό
οικογενειακισ κατάςταςθσ.
- ε περίπτωςθ που ο/θ 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.
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-

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
5. 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.
6. Βεβαίωςθ φοίτθςθσ μακθτι / μακιτριασ ςε τάξθ Γυμναςίου χολείου εντόσ τθσ
Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ.
ε περιπτϊςεισ παιδιϊν που εντάςςονται ςε Δομζσ Ημεριςιασ Φροντίδασ και
Φιλοξενίασ βεβαίωςθ φοίτθςθσ μακθτι / μακιτριασ ςε τάξθ Δθμοτικοφ ι Γυμναςίου
χολείου εντόσ τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ.
7. Για περιπτϊςεισ παιδιϊν που εντάςςονται ςε Δομζσ Ημεριςιασ Φροντίδασ και
Φιλοξενίασ απαιτείται βεβαίωςθ τθσ Δομισ ότι παρζχει προσ το ωφελοφμενο παιδί τισ
υπθρεςίεσ τθσ.
8. Αντίγραφο λογαριαςμοφ ΔΕΚΟ (ΔΕΗ) ςτο όνομα του γονζα και ςε περίπτωςθ που δεν
υπάρχει λογαριαςμόσ ςτο όνομά του, ωσ αποδεικτικό κατοικίασ μπορεί να προςκομίςει
αντίγραφο ιςχφοντοσ ενοικιαςτθρίου κεωρθμζνο από τθν Δ.Ο.Τ. και απόδειξθ ΔΕΚΟ.
9. 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 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.
10. Βεβαίωςθ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ θ οποία να ζχει εκδοκεί, είτε θλεκτρονικά είτε από τα
ΚΠΑ ΟΑΕΔ, εντόσ ζξι θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ «Αίτθςθσ υμμετοχισ
Ωφελοφμενου», ςε περίπτωςθ που ο/θ αιτϊν/οφςα είναι άνεργοσ/θ.
το ειςόδθμα δεν λαμβάνονται υπόψθ, το επίδομα μθτρότθτασ του ΟΑΕΔ, το επίδομα
μθτρότθτασ του ΙΚΑ, τα πάςθσ φφςεωσ αφορολόγθτα επιδόματα αναπθρίασ (όπωσ το
προνοιακό επίδομα παραπλθγίασ).

18

ΑΔΑ: 72ΦΤΚ2Π-1Η9
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Σα παραπάνω ποςά αφαιροφνται από το ςυνολικό ειςόδθμα μόνο ςτθν περίπτωςθ που
ζχουν ςυμπεριλθφκεί και εμφανίηονται ςτα αντίςτοιχα πεδία τθσ φορολογικισ
διλωςθσ.
Προκειμζνου, τα ποςά αυτά, να μθν υπολογιςτοφν κα πρζπει ο/θ ωφελοφμενοσ/θ να
προςκομίςει τισ αντίςτοιχεσ επίςθμεσ βεβαιϊςεισ των αρμοδίων φορζων.
Επίςθσ, δεν λαμβάνεται υπόψθ το Επίδομα Ανεργίασ, για το οποίο δεν απαιτείται
αντίςτοιχθ βεβαίωςθ, κακϊσ εγγράφεται ςε ξεχωριςτό πεδίο ςτθν Πράξθ Διοικθτικοφ
Προςδιοριςμοφ Φόρου και δεν υπολογίηεται ωσ ειςόδθμα.
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.

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ – ΕΝΣΑΕΙ
5.1. Διαδικαςία επιλογήσ – Αποτελζςματα
5.1.1. Διαδικαςία επιλογήσ – Αποτελζςματα παιδιών και εφήβων που διαμζνουν ςε Ιδρφματα
ή ζχουν τεθεί υπό την προςταςία Εταιρειών Προςταςίασ Ανηλίκων
Όλα τα παιδιά ι ζφθβοι που ςτεροφνται οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και διαβιοφν ςε
Ιδρφματα ι ζχουν τεθεί υπό την προςταςία Εταιρειών Προςταςίασ Ανηλίκων εντόσ τθσ
Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ και πλθροφν τισ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτθν παροφςα, είναι
κατά προτεραιότθτα δικαιοφχοι τθσ δράςθσ.
5.1.2. Διαδικαςία επιλογήσ – Αποτελζςματα γονζων και κηδεμόνων μαθητών Γυμναςίου (ή
μαθητών Δημοτικοφ ή Γυμναςίου ςε ειδικζσ περιπτώςεισ)
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, μετά τθν κατάταξθ των παιδιϊν και εφιβων που διαμζνουν ςε ιδρφματα ι
ζχουν τεθεί υπό την προςταςία Εταιρειών Προςταςίασ Ανηλίκων.
Προτεραιότθτα ςτθ χοριγθςθ voucher κα δοκεί κατά ςειρά ςε μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ,
πολυμελείσ οικογζνειεσ, οικογζνειεσ με εξαρτϊμενα παιδιά και μθδενικό ειςόδθμα, οικογζνειεσ
με μακροχρόνια ανζργουσ ι ανζργουσ γονείσ και κθδεμόνεσ.
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Η κατάταξθ των δικαιοφχων κα γίνει ςφμφωνα με ςφςτθμα μοριοδότθςθσ των ανωτζρω
χαρακτθριςτικϊν ςε ςυνδυαςμό με τα ειςοδθματικά κριτιρια και τθν εργαςιακι κατάςταςθ του
αιτοφντοσ, όπωσ ςτον παρακάτω πίνακα:

Κριτιρια μοριοδότθςθσ
αιτοφντων
Γονζασ άγαμοσ,
διαηευγμζνοσ ι ςε χθρεία
4 εξαρτϊμενα παιδιά και
πάνω
3 εξαρτϊμενα παιδιά
2 εξαρτϊμενα παιδιά
Οικογενειακό Ειςόδθμα
μικρότερο ι ίςο με 4.560€
ετθςίωσ
Οικογενειακό Ειςόδθμα
μεγαλφτερο των 4.560€
ετθςίωσ
Γονζασ ι κθδεμόνασ
μακροχρόνια άνεργοσ
Γονζασ ι κθδεμόνασ άνεργοσ

Μόρια
μονογονεϊκισ
οικογζνειασ

Μόρια
εξαρτϊμενων
τζκνων

Μόρια
ειςοδιματοσ

Μόρια
εργαςιακισ
κατάςταςθσ

5
4
3
2
2

1
2
1

Η 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 ιςοβακμίασ κα λαμβάνεται υπόψθ το κατά κεφαλι ειςόδθμα τθσ οικογενείασ.
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 γονείσ ι κθδεμόνεσ κα παραλάβουν το voucher με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι
από τα ςθμεία ςτα οποία υπζβαλλαν τισ αιτιςεισ (ζδρεσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων).
5.2. 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),
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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 κα
ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του ΠΣΑ – ΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ
1. Οι ωφελοφμενοι που κα επιλεγοφν και κα παραλάβουν το voucher, κα πρζπει να το
χρθςιμοποιιςουν αποκλειςτικά για τθν αγορά υπθρεςιϊν εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων
ακλθτικισ, δθμιουργικισ και ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ και να το εξαργυρϊςουν ςε
μια μόνο επιχείρθςθ που ζχει περιλθφκεί ςτον Κατάλογο υνεργαηόμενων
Επιχειριςεων το αργότερο ζωσ τισ 7/12/2018.
2. Σο voucher καλφπτει εφάπαξ (με μία ςυγκεντρωτικι απόδειξθ) μζροσ ι το ςφνολο τθσ
ετιςιασ ςυνδρομισ για ςυμμετοχι ςε εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ και όχι τμθματικι –
μθνιαία εξόφλθςθ ςυνδρομισ (περιςςότερεσ επί μζρουσ αποδείξεισ).
3. Σα παιδιά που κα ωφελθκοφν κα πρζπει να ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ όλο το
ςχολικό ζτοσ.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
1. Οι επιχειριςεισ που κα καταγραφοφν ςτον Κατάλογο υνεργαηόμενων Επιχειριςεων,
κα πρζπει να παρζχουν ετιςια ςυμμετοχι, κατά το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, επί τθ
εμφανίςει του voucher, ςτουσ επιλεγζντεσ ωφελοφμενουσ για τθ δραςτθριότθτα που
εκείνοι κα επιλζξουν.
2. Σο voucher αφορά αποκλειςτικά και μόνο ςυμμετοχι ςε μια εξωςχολικι
δραςτθριότθτα. Για αγορά οποιαςδιποτε άλλθσ υπθρεςίασ το κουπόνι δεν κα πρζπει
να γίνεται δεκτό.
3. Οι επιχειριςεισ οφείλουν να “ακυρϊςουν” το voucher ςε ειδικι εφαρμογι τθσ
Ιςτοςελίδασ τθσ Δομισ «ΓΕΦΤΡΑ» κατά τθν εγγραφι του παιδιοφ ι εφιβου ςτθν
επιχείρθςθ κακ’ υπόδειξθ του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ και ςφμφωνα με
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αναλυτικζσ οδθγίεσ που κα τουσ δοκοφν μετά τθ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ τθσ
υποβολισ των αιτιςεων και τθσ αξιολόγθςθσ των ωφελοφμενων.
4. Οι επιχειριςεισ οφείλουν να εκδίδουν φορολογικό παραςτατικό (θλεκτρονικό ι
χειρόγραφο, όπου ζχουν ςχετικι υποχρζωςθ εκ του νόμου) ι απόδειξθ είςπραξθσ
(όπου δεν υπάρχει υποχρζωςθ ζκδοςθσ φορολογικοφ παραςτατικοφ) προσ τον
ωφελοφμενο όπου κα αναγράφουν αναλυτικά το είδοσ των υπθρεςιϊν και τθ χρονικι
διάρκεια ςυμμετοχισ που καλφπτει το ποςό του voucher και ςτθν αιτιολογία τον τίτλο
τθσ δράςθσ «…μετά το χολείο» - «Οικονομικι ενίςχυςθ για παιδιά και εφιβουσ που
ςτεροφνται οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και διαβιοφν ςε ιδρφματα, κακϊσ και για
μακθτζσ Γυμναςίου – μζλθ οικογενειϊν, τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, για
κάλυψθ μζρουσ ι όλου του ποςοφ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ για εξωςχολικζσ
δραςτθριότθτεσ άκλθςθσ, δθμιουργικισ και ψυχαγωγικισ απαςχόλθςθσ» , με δωρεά
του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΛΘΡΩΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
Δικαιολογητικά δαπανών – τρόποσ πληρωμήσ:
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, μετά τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου μινα
από τθν εγγραφι του παιδιοφ, υγκεντρωτικι Κατάςταςθ Παραςτατικϊν, ςε πρότυπο το οποίο
κα υποδειχτεί από το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ, μαηί με τα ακόλουκα ςτοιχεία για κάκε
ωφελοφμενο:
I. Φορολογικό παραςτατικό (θλεκτρονικό ι χειρόγραφο) ι απόδειξθ είςπραξθσ (μόνο για
φορείσ που απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ φορολογικϊν παραςτατικϊν)
προσ τον ωφελοφμενο όπου κα αναγράφουν αναλυτικά το είδοσ των υπθρεςιϊν και τθ
χρονικι διάρκεια ςυμμετοχισ που καλφπτει το ποςό του voucher και ςτθν αιτιολογία
τον τίτλο τθσ δράςθσ. Σο φορολογικό παραςτατικό κα πρζπει να είναι ίςο ι να
υπερκαλφπτει το ποςό των διακοςίων ευρϊ (200€) ανά voucher. Σο ποςό που κα
υπερβαίνει τα διακόςια ευρϊ (200€) κα πρζπει να πλθρϊνεται από τον δικαιοφχο.
II.
Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι Διαβατθρίου του νομίμου
εκπροςϊπου δομισ ι του γονζα και κθδεμόνα.
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III.

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 9 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΜΟ ΣΘ ΔΡΑΘ
Οι πόροι για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ προζρχονται από δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ
Νιάρχοσ.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ ορίηεται ςτο ποςό των εβδομιντα τριϊν χιλιάδων ευρϊ
(73.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
Ο προχπολογιςμόσ μπορεί να αναμορφωκεί με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Σαμείου
Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ .

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ
Ι. Τπεφκυνθ Διλωςθ Ωφελοφμενου
II. Τπεφκυνθ Διλωςθ Επιχείρθςθσ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ I
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙI
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