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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση πινάκων κατάταξης δυνητικών δικαιούχων και πινάκων μη υπαγομένων της δράσης «Μαθαίνω 
ξένες γλώσσες» που αφορά «Οικονομική ενίσχυση για μαθητές Δημοτικού – μέλη οικογενειών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, για κάλυψη μέρους των ετήσιων διδάκτρων φροντιστηρίων για εκμάθηση αγγλικής γλώσσας 
σχολικού έτους 2018-2019» , με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (Β’ περίοδος υποβολής αιτήσεων). 
 
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. 2708/3-9-2018 απόφαση έγκρισης πραγματοποίησης της δράσης «Μαθαίνω ξένες γλώσσες» που 

αφορά την  «Οικονομική ενίσχυση για μαθητές Δημοτικού – μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, για κάλυψη μέρους των ετήσιων διδάκτρων φροντιστηρίων για εκμάθηση αγγλικής γλώσσας 
σχολικού έτους 2018-2019» , με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

10. Την από 29-8-2018 σύμφωνη γνώμη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
11. Την αρ. 2709/3-9-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
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12. Την αριθμ.2710/3-9-2018 Απόφαση - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Μαθαίνω 
ξένες γλώσσες» που αφορά «Οικονομική ενίσχυση για μαθητές Δημοτικού – μέλη οικογενειών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για κάλυψη μέρους των ετήσιων διδάκτρων φροντιστηρίων για εκμάθηση 
αγγλικής γλώσσας σχολικού έτους 2018-2019» , με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

13. Την υπ. αριθ. 2711/3-9-2018 Απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΣΕ περί συγκρότησης τριμελούς 
Επιτροπής Παρακολούθησης της δράσης «Μαθαίνω ξένες γλώσσες» που αφορά «Οικονομική ενίσχυση για 
μαθητές Δημοτικού – μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για κάλυψη μέρους των ετήσιων 
διδάκτρων φροντιστηρίων για εκμάθηση αγγλικής γλώσσας σχολικού έτους 2018-2019» , με δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

14. Το από 24/10/2018 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της δράσης «Μαθαίνω ξένες γλώσσες». 
15. Την αριθμ.3192/24-10-2018 απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΣΕ περί εγκρίσεως του 2ου πρακτικού 

της επιτροπής και ανακοινώσεων των πινάκων υπαγομένων και στη δράση. 
 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης 
της δράσης «Μαθαίνω ξένες γλώσσες» που αφορά «Οικονομική ενίσχυση για μαθητές Δημοτικού – μέλη 
οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για κάλυψη μέρους των ετήσιων διδάκτρων φροντιστηρίων για 
εκμάθηση αγγλικής γλώσσας σχολικού έτους 2018-2019», με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, 
καταρτίστηκαν από την αρμόδια επιτροπή, οι πίνακες κατάταξης δυνητικών δικαιούχων και οι πίνακες μη 
υπαγομένων, για όσους έχουν υποβάλει αίτηση από 22/9/2018 μέχρι 5/10/2018 και έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Δομής “ΓΕΦΥΡΑ” του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΠΤΑ) www.gefyra.com.gr, στις 
25-10-2018. 

Η κατάταξη των δικαιούχων έγινε σύμφωνα με σύστημα μοριοδότησης που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση 
της δράσης σε συνδυασμό με τα εισοδηματικά κριτήρια. 

Αναλυτικά το σύστημα μοριοδότησης λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

Κριτήρια μοριοδότησης αιτούντων Μόρια 
μονογονεϊκής 
οικογένειας 

Μόρια 
εξαρτώμενων 

τέκνων 

Μόρια 
εισοδήματος 

Μόρια 
εργασιακής 
κατάστασης 

Γονέας άγαμος, διαζευγμένος ή σε χηρεία 5    

4 εξαρτώμενα παιδιά και πάνω  4   

3 εξαρτώμενα παιδιά   3   

2 εξαρτώμενα παιδιά  2   

Οικογενειακό Εισόδημα μικρότερο ή ίσο με 
4.560€ ετησίως 

  2  

Οικογενειακό Εισόδημα μεγαλύτερο των 
4.560€ ετησίως 

  1  
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Κριτήρια μοριοδότησης αιτούντων Μόρια 
μονογονεϊκής 
οικογένειας 

Μόρια 
εξαρτώμενων 

τέκνων 

Μόρια 
εισοδήματος 

Μόρια 
εργασιακής 
κατάστασης 

Γονέας ή κηδεμόνας μακροχρόνια άνεργος    2 

Γονέας ή κηδεμόνας άνεργος    1 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλή εισόδημα της οικογενείας. 

Η επιλογή των ωφελουμένων που θα λάβουν voucher πραγματοποιείται αυτόματα, ξεκινώντας από το 
πρώτο άτομο του πίνακα κατάταξης δυνητικών δικαιούχων το οποίο συγκεντρώνει την υψηλότερη μοριοδότηση, 
και φθάνοντας μέχρι το άτομο στο οποίο θα εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της Δράσης.  

Όποιος περιλαμβάνεται στους πίνακες μη υπαγόμενων δύναται να καταθέσει ο ίδιος ή άλλο οικείο του 
πρόσωπο χωρίς εξουσιοδότηση ή να αποστείλει ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της δράσης. 

Η ημερομηνία για την υποβολή των ενστάσεων αποδεικνύεται 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 Ενστάσεων που έχει συγκροτηθεί με σχετική απόφαση μας. 

Η διανομή των κουπονιών στους ωφελούμενους στη δράση θα ξεκινήσει άμεσα 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
 
Παράρτημα 
Πίνακες κατάταξης δυνητικών δικαιούχων και οι πίνακες μη υπαγομένων  

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

    ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    

  
 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ του ΠΤΑ 
 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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