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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
 
 

ΘΕΜΑ:«Ανάρτθςθ πινάκων κατάταξθσ δυνθτικϊν δικαιοφχων και πινάκων μθ υπαγομζνων 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, 
που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ, 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. 
 
 
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»   
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. 2720/3-9-2018 απόφαςθ ζγκριςθσ πραγματοποίθςθσ τθσ δράςθσ «Μακαίνω ξζνεσ γλϊςςεσ» που 

αφορά τθν «Οικονομικι ενίςχυςθ για μακθτζσ Δθμοτικοφ – μζλθ οικογενειϊν τθσ Περιφζρειασ τερεάσ 
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Ελλάδασ, για κάλυψθ μζρουσ των ετιςιων διδάκτρων φροντιςτθρίων για εκμάκθςθ αγγλικισ γλϊςςασ 
ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019» , με δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ. 

10. Σθν από 29-8-2018 ςφμφωνθ γνϊμθ του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ. 
11. Σθν αρ. 2721/3-9-2018 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 
12. Σθν αρικμ. 2722/3-9-2018 Απόφαςθ - Πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων ςτο 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, που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ, 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 ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

13. Σθν υπ. αρικ. 2723/3-9-2018 Απόφαςθ Προζδρου του Δ.. του ΠΣΑ/ΠΕ περί ςυγκρότθςθσ τριμελοφσ 
Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ 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, που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ 
φτϊχειασ, 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. 

14. Σο από 2-11-2018, 1ο πρακτικό τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ τθσ δράςθσ «…μετά το χολείο». 
15. Σθν αρικμ. 3340/6-11-2018 απόφαςθ Προζδρου του Δ.. του ΠΣΑ/ΠΕ περί εγκρίςεωσ του 1ου πρακτικοφ τθσ 

επιτροπισ και ανακοινϊςεων των πινάκων υπαγομζνων και ςτθ δράςθ. 
 

 
Σο Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ γνωςτοποιεί ότι, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 

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, που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ, 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, καταρτίςτθκαν από τθν αρμόδια 
επιτροπι, οι πίνακεσ κατάταξθσ δυνθτικϊν δικαιοφχων και οι πίνακεσ μθ υπαγομζνων, για όςουσ ζχουν υποβάλει 
αίτθςθ μζχρι 12/10/2018 και ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δομισ “ΓΕΦΤΡΑ” του Περιφερειακοφ Σαμείου 
Ανάπτυξθσ (ΠΣΑ) www.gefyra.com.gr, ςτισ 6-11-2018. 

Η κατάταξθ των δυνθτικϊν δικαιοφχων μακθτϊν Γυμναςίου – μελϊν οικογενειϊν, τθσ Περιφζρειασ τερεάσ 
Ελλάδασ, που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ, ζγινε ςφμφωνα με ςφςτθμα μοριοδότθςθσ που 
περιλαμβάνεται ςτθν πρόςκλθςθ τθσ δράςθσ ςε ςυνδυαςμό με τα ειςοδθματικά κριτιρια. 

Αναλυτικά το ςφςτθμα μοριοδότθςθσ λαμβάνει υπόψθ τα ακόλουκα κριτιρια: 
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Κριτιρια μοριοδότθςθσ αιτοφντων Μόρια 
μονογονεϊκισ 
οικογζνειασ 

Μόρια 
εξαρτϊμενων 

τζκνων 

Μόρια 
ειςοδιματοσ 

Μόρια 
εργαςιακισ 
κατάςταςθσ 

Γονζασ άγαμοσ, διαηευγμζνοσ ι ςε 
χθρεία 

5    

4 εξαρτϊμενα παιδιά και πάνω  4   

3 εξαρτϊμενα παιδιά   3   

2 εξαρτϊμενα παιδιά  2   

Οικογενειακό Ειςόδθμα μικρότερο ι ίςο 
με 4.560€ ετθςίωσ 

  2  

Οικογενειακό Ειςόδθμα μεγαλφτερο 
των 4.560€ ετθςίωσ 

  1  

Γονζασ ι κθδεμόνασ μακροχρόνια 
άνεργοσ 

   2 

Γονζασ ι κθδεμόνασ άνεργοσ    1 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ λαμβάνεται υπόψθ το κατά κεφαλι ειςόδθμα τθσ οικογενείασ. 

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 τεκεί υπό τθν 
προςταςία Εταιρειϊν Προςταςίασ Ανθλίκων. 

Η επιλογι των ωφελουμζνων που κα λάβουν το voucher πραγματοποιείται αυτόματα, αφοφ χορθγθκοφν τα 
voucher που δικαιοφνται παιδιά και ζφθβοι που διαμζνουν ςε ιδρφματα ι ζχουν τεκεί υπό τθν προςταςία 
Εταιρειϊν Προςταςίασ Ανθλίκων, ξεκινϊντασ από το πρϊτο άτομο τθσ ςυνθμμζνθσ κατάςταςθσ με τθν υψθλότερθ 
μοριοδότθςθ, και φκάνοντασ μζχρι το άτομο ςτο οποίο κα εξαντλθκεί ο προχπολογιςμόσ τθσ Δράςθσ.  

Όποιοσ περιλαμβάνεται ςτουσ πίνακεσ μθ υπαγόμενων ι όποιοσ διαφωνεί με τθν ανακοινωκζντα ςτοιχεία 
μοριοδότθςθσ δφναται να κατακζςει ο ίδιοσ ι άλλο οικείο του πρόςωπο με εξουςιοδότθςθ ι να αποςτείλει 
ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν πρόςκλθςθ τθσ δράςθσ. 

Η θμερομθνία για τθν υποβολι των ενςτάςεων αποδεικνφεται βάςει πρωτοκόλλου παραλαβισ, απόδειξθσ 
ταχυδρομείου ι εταιρείασ ταχυμεταφοράσ (courier). 

Οι ενςτάςεισ κα κατατίκενται ςτισ ίδιεσ διευκφνςεισ με αυτζσ που υποβλικθκαν οι αιτιςεισ και κα 
εξεταςκοφν από τριμελι Επιτροπι Ενςτάςεων που ζχει ςυγκροτθκεί με ςχετικι απόφαςθ μασ. 

Η διανομι των κουπονιϊν ςτουσ ωφελοφμενουσ ςτθ δράςθ κα ξεκινιςει άμεςα. 
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Παράρτημα 
 Πίνακεσ υπαγόμενων παιδιϊν και εφιβων που ςτεροφνται οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και διαβιοφν ςε 

Ιδρφματα ι ζχουν τεκεί υπό τθν προςταςία Εταιρείασ Προςταςίασ Ανθλίκωνςτοιχείων μθ υπαγόμενων  

 Πίνακεσ υπαγόμενων παιδιϊν και εφιβων που εντάςςονται ςε Δομζσ Ημεριςιασ Φροντίδασ και Φιλοξενίασ 

 Πίνακεσ υπαγόμενων  για μακθτζσ Γυμναςίου – μζλθ οικογενειϊν που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ 
φτϊχειασ 

 Πίνακεσ μθ υπαγόμενων παιδιϊν και εφιβων που ςτεροφνται οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και διαβιοφν ςε 
Ιδρφματα ι ζχουν τεκεί υπό τθν προςταςία Εταιρείασ Προςταςίασ Ανθλίκων 

 Πίνακεσ μθ υπαγόμενων μακθτϊν Γυμναςίου – μζλθ οικογενειϊν που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ 
φτϊχειασ 

 Πίνακεσ κατάταξθσ δυνθτικϊν δικαιοφχων και οι πίνακεσ μθ υπαγομζνων  

 
Εσωτερική Διανομή: 
1) Χρονολογικό αρχείο 
2) Φ. Δράςθσ 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ του ΠΣΑ 
 
 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΑΡΑ 

 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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