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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ 

 

   Αρ. Πρωτ.: 83230 /1497 

   Ημερομηνία:  08/07/2015 

   Τόπος: Καστοριά 

                                                                                               

ΑΝΟΙΧΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΠΡΟ ΣΟΤ  ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΤ ΣΟΤ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  «ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΟΤ 

(ΣΕΒΑ/FEAD)» 

_______________________________________________________ 

 

 Η Κοινωνικι Σφμπραξθ Π.Ε. Καςτοριάσ, με επικεφαλισ εταίρο (Δικαιοφχο) τθν Περιφερειακι 

Ενότθτα Καςτοριάσ  και εταίρουσ για το Νομό μασ: τθν Ι.Μ. Καςτοριάσ, τουσ Διμουσ Καςτοριάσ, Άργουσ 

Ορεςτικοφ και Νεςτορίου, τθν Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Άργουσ Ορεςτικοφ, τον  

Σφλλογο Πολυτζκνων ν. Καςτοριασ – Άγιο Στυλιανό, τθ Φιλόπτωχο Αδελφότθσ Κυριϊν Καςτοριάσ, τον 

Προοδευτικό Σφλλογο Κυριϊν Καςτοριάσ, το Σωματείο Γονζων και Κθδεμόνων με τρία παιδιά ν. 

Καςτοριάσ, το Δίκτυο Πολιτιςμοφ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Καςτοριάσ – Κζλετρον – Εκελοντικό 

Οργανιςμό ‘’Αγάπθ για το Παιδί’’,  τθν Κίνθςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Κανείσ Μόνοσ του ςτθν Κρίςθ 

και το Σφλλογο Εκελοντϊν & Φίλων Αιμοδοτϊν ν. Καςτοριασ, πρόκειται  να υλοποιιςουν ςτθν 

Περιφερειακι Ενότθτα Καςτοριάσ δράςεισ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Επιςιτιςτικισ ι/και 

Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, το οποίο χρθματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ 

Απόρουσ (ΤΕΒΑ).  

Το ΤΕΒΑ υποςτθρίηει δράςεισ ςχετικά με τθ ςυλλογι, μεταφορά, αποκικευςθ και διανομι τροφίμων 

ι/και βαςικισ υλικισ ςυνδρομισ, κακϊσ επίςθσ ςτθρίηει ςυνοδευτικά μζτρα και δραςτθριότθτεσ που 

ςυμβάλλουν ςτθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των ωφελουμζνων.   

Στο πλαίςιο αυτό,  

ΚΑΛΟΤΝΣΑΙ 
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ΟΙ ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ που κατοικοφν ςτα όρια τθσ  Περιφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ να 

υποβάλλουν Αιτιςεισ Υπαγωγισ ςτο  Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Επιςιτιςτικισ ι/και Βαςικισ Υλικισ 

Συνδρομισ. 

Ωφελοφμενοι των παροχών είναι: 

1. Ενιλικα φυςικά πρόςωπα (άγαμα, διαηευγμζνα, ςε διάςταςθ ι ςε χθρεία), που υποβάλλουν 
ατομικι φορολογικι διλωςθ και δεν εμπίπτουν ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ των εξαρτϊμενων 
μελϊν 

2. Οικογζνεια, δθλαδι ενότθτα φυςικϊν προςϊπων, που περιλαμβάνει ζνα ι περιςςότερα 
εξαρτϊμενα μζλθ ι ζνα ζγγαμο ηευγάρι ι ηευγάρι το οποίο ζχει ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, 
με ι χωρίσ εξαρτϊμενα μζλθ. 

 

3. Ωσ εξαρτϊμενα μζλθ κεωροφνται:  
α. Τα άγαμα τζκνα, εφόςον:  

− είναι ανιλικα ι 
− είναι ενιλικα ζωσ 25 ετϊν και φοιτοφν ςε ςχολζσ ι ςχολεία ι ινςτιτοφτα 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι 
− είναι ενιλικα ζωσ 25 ετϊν και είναι εγγεγραμμζνα ςτα μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ ι 

υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι τουσ κθτεία. 
β. Τα παρακάτω φυςικά πρόςωπα με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 67% εφόςον είναι 
άγαμα, διαηευγμζνα ςε χθρεία: 

− τζκνα ενόσ ι και των δυο ςυηφγων/γονζων 
− αδελφοί και αδελφζσ ενόσ εκ των δυο ςυηφγων/γονζων 

γ. Οι ανιόντεσ 
δ. Τα ανιλικα που ςτεροφνται και των δυο φυςικϊν τουσ γονζων και ζχουν ζωσ τρίτου βακμοφ 
ςυγγζνεια με ζναν εκ των δυο ςυηφγων/γονζων τθσ οικογζνειασ, εφόςον δεν ζχει εκδοκεί 
δικαςτικι απόφαςθ που ανακζτει τθν επιμζλεια ςε άλλο πρόςωπο. 

4. Τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ α, γ και δ, δεν κεωροφνται 
εξαρτϊμενα μζλθ εάν το ετιςιο ατομικό τουσ ειςόδθμα υπερβαίνει το ποςό των 3.000 ευρϊ. 

5. Τα φυςικά πρόςωπα τθσ περίπτωςθσ β. δεν κεωροφνται εξαρτϊμενα μζλθ εάν το ετιςιο 
ατομικό τουσ ειςόδθμα υπερβαίνει το ποςό των 6.000 ευρϊ. 

6. Άςτεγοι, δθλαδι άτομα που διαμζνουν, ςε δθμόςιουσ ι εξωτερικοφσ χϊρουσ, διανυκτερεφουν 

ςε ξενϊνεσ φπνου ι διαβιοφν ςε προςωρινά ι πρόχειρα καταλφματα, τα οποία δεν πλθροφν τισ 

αναγκαίεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και δεν διακζτουν τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ φδρευςθσ και 

θλεκτροδότθςθσ. 

 
 
Εξαιρζςεισ 
α. Άτομα τα οποία φιλοξενοφνται ι περικάλπονται ςε Μονάδεσ Κλειςτισ Φροντίδασ ι ςε Στζγεσ 
Υποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ. 
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β. Άτομα, τα οποία φιλοξενοφνται ςε Μονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ (Οικοτροφεία, 
Ξενϊνεσ) ι είναι ωφελοφμενοι του Προγράμματοσ Προςτατευμζνων Διαμεριςμάτων του αρ.9 του 
Ν.2716/99.  
γ. Άτομα ι οικογζνειεσ, οι οποίοι είναι ωφελοφμενοι του προγράμματοσ «Στζγαςθ και Επανζνταξθ» 
και για όςο διαρκεί θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ. 
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν τθν υποχρζωςθ, δεν υπζβαλαν διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ 
(Ε1, Ε2 καιΕ3) και διλωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ για το τελευταίο οικονομικό ζτοσ, εκτόσ εάν 
υποβάλουν εκπρόκεςμα τισ αντίςτοιχεσ δθλϊςεισ. Η παροφςα εξαίρεςθ δεν αφορά ςτθν ομάδα 
των αςτζγων.  

 

Ειςοδηματικά κριτήρια ωφελουμζνων (πραγματικό ειςόδημα): 

 3.000 € ετθςίωσ για μεμονωμζνο άτομο 

 4.500 € ετθςίωσ για το ηευγάρι  

 Προςαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάκε ενιλικο εξαρτϊμενο μζλοσ τθσ οικογζνειασ και 900 € 

ετθςίωσ για κάκε ανιλικο εξαρτϊμενο μζλοσ τθσ οικογζνειασ.  

 Στθ μονογονεϊκι οικογζνεια (οικογζνεια που προςτατεφεται από ζναν μόνο γονζα, άγαμο, ςε 
χθρεία ι διαξευγμζνο) το πρϊτο εξαρτϊμενο ανιλικο μζλοσ λογίηεται ωσ ενιλικασ 

 Ωσ πραγματικό ειςόδθμα νοείται το ςυνολικό κακαρό πραγματικό ειςόδθμα όλων των 
κατθγοριϊν (θμεδαπισ ι αλλοδαπισ προζλευςθσ), που ζλαβαν όλα τα μζλθ τθσ ωφελοφμενθσ 
μονάδασ ςτθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ  − μετά τθν αφαίρεςθ των φόρων, των ειςφορϊν 
για κοινωνικι αςφάλιςθ, των κρατιςεων του ν. 4093/2012 ι υπζρ δθμοςίου, τθσ ειςφοράσ 
αλλθλεγγφθσ του ν. 3986/2011. Στο ςυνολικό κακαρό πραγματικό ειςόδθμα 
ςυμπεριλαμβάνεται και το ςφνολο των επιδομάτων και άλλων ενιςχφςεων, με τισ εξαιρζςεισ 
που αναφζρονται παρακάτω, κακϊσ και το ειςόδθμα που απαλλάςςεται από το φόρο ι 
φορολογείται με ειδικό τρόπο.  

 Στο ςυνολικό πραγματικό ειςόδημα δεν περιλαμβάνονται: 
α. αντικειμενικζσ δαπάνεσ και τεκμιρια διαβίωςθσ 
β. Διατροφζσ που καταβάλλονται ςτο ανιλικο τζκνο με δικαςτικι απόφαςθ, ι με 

ςυμβολαιογραφικι πράξθ ι με ιδιωτικό ζγγραφο, το επίδομα αναδοχισ, κακϊσ και το εξωϊδρυματικό 

επίδομα ι προνοιακά επιδόματα αναπθρίασ που χορθγοφνται από το κράτοσ, κατά τα προβλεπόμενα 

ςτο άρκρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013. 

 

Περιουςιακά κριτήρια: 

α. Η ςυνολικι φορολογθτζα αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ (ςτθν Ελλάδα ι/και ςτο εξωτερικό) να μθν 

υπερβαίνει τισ 115.000 ευρϊ κατ’ άτομο, προςαυξανόμενθ κατά 20.000 ευρϊ για κάκε επιπλζον 

ενιλικα και κατά 15.000 για κάκε εξαρτϊμενο ανιλικο και με ανϊτατο ςυνολικό όριο για κάκε άτομο ι 

οικογζνεια το ποςό των 250.000 ευρϊ. 

β. Το ςυνολικό φψοσ των κατακζςεων του ατόμου ι του ςυνόλου των μελϊν τθσ οικογζνειασ ςε όλα τα 

πιςτωτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ και του εξωτερικοφ ι/και θ τρζχουςα αξία μετοχϊν, ομολόγων κ.λπ., να 
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μθν υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό ζτοσ το διπλάςιο του ορίου ειςοδιματοσ για τθν λιψθ των 

παροχϊν τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

γ. Δεν γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ ατόμων και οικογενειϊν τα οποία ζχουν ςτθν ιδιοκτθςία τουσ 

αεροςκάφθ, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενζσ κολφμβθςθσ (πιςίνεσ), και ιδιωτικά ςκάφθ 

αναψυχισ , άνω των 5 μζτρων και με κινθτιρα ιςχφοσ άνω των 50 κυβικϊν εκατοςτϊν. 

 

Ζτοσ Αναφοράσ των κριτηρίων επιλογήσ: Οικονομικό ζτοσ 2015 (χριςθ 2014) 

Προθεςμία Αιτήςεων: Από 15.07.2015 ζωσ 05.08.2015 

Σρόποσ Τποβολήσ Αιτήςεων:  
Η Αίτθςθ των δυνθτικά ωφελουμζνων υποβάλλεται θλεκτρονικά: 

 είτε ιδιωτικά, με χριςθ των κωδικϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 
(TAXIS) 

  είτε μζςω των Εταίρων  τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ  

 Η Αίτθςθ κα είναι προςβάςιμθ από θλεκτρονικι εφαρμογι προςαρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα 
https://www.idika.org.gr/teba/ και επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν. 1599/1986.  

 
 
ΗΜΕΙΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΩΝ ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ: 
 
την Περιφερειακή Ενότητα Καςτοριάσ 
Οι πολίτεσ μποροφν να απευθφνονται: 

 Δ/νςθ: Διοικθτιριο ΠΕ Καςτοριάσ, Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Παγοφνθσ Νικόλαοσ, Δ/νςθ Δθμόςιασ 
Υγείασ & Κοινωνικισ Μζριμνασ,  2οσ όροφοσ, γραφείο 13,  Ημζρεσ εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα-
Παραςκευι, ϊρεσ  11:00-13:00, τθλ. 2467350284. 

 
τον  Δήμο Καςτοριάσ 
Οι πολίτεσ μποροφν να απευθφνονται: 

 Δ/νςθ:  Ιςόγειο Διοικθτθρίου Π.Ε Καςτοριάσ, Αρμόδιοι υπάλλθλοι:  Καρκαρζτςου Βικτωρία, 
γραφείο 2,  Τμιμα Δθμόςιασ Υγείασ (εμβολιαςμοί) τθλ. 2467350264 και Πζλκα Αγνι, γραφείο 3 
Τμιμα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Προνοιακά Επιδόματα), τθλ. 2467350209, Ημζρεσ 
εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα-Παραςκευι, ϊρεσ  09:00-12:00. 

 Στο Δθμοτικό Κατάςτθμα Μεςοποταμίασ, Αρμόδια υπάλλθλοσ: Ζυμπίδου Κυριακι                       
τθλ. 2467351412 , Ημζρεσ εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα-Παραςκευι, ϊρεσ  09:00-12:00. 

 Στο Δθμοτικό Κατάςτθμα Μανιάκων, Αρμόδια υπάλλθλοσ: Γεωργοποφλου Νίκθ                           
τθλ. 2467351629 , Ημζρεσ εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα-Παραςκευι, ϊρεσ  09:00-12:00. 

 Στο Δθμοτικό Κατάςτθμα Ν. Οικιςμοφ Κορεςτείων, Αρμόδια υπάλλθλοσ:  Τουμανίδθσ  
Θεόδωροσ   τθλ. 2467351800,  Ημζρεσ εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα-Παραςκευι, ϊρεσ  09:00-12:00. 

 
 
 
 

https://www.idika.org.gr/teba/
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τον  Δήμο Νεςτορίου 
Οι πολίτεσ μποροφν να απευθφνονται: 

 Δ/νςθ:  Δθμοτικό Κατάςτθμα Νεςτορίου, Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ:  Εγρζσ Κυριάκοσ, υπθρεςία 
Βοικεια ςτο Σπίτι,  Ημζρεσ εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα-Παραςκευι, ϊρεσ  09:00-13:00,                   
τθλ. 2467352315/6972693048,  

 
τον  Δήμο Άργουσ Ορεςτικοφ 
Οι πολίτεσ  μποροφν να απευκφνονται ςτθν Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Άργουσ Οριςτικοφ 

 Δ/νςθ:  Κοιμιςεωσ Θεοτόκου 24 (κτίριο Βιβλιοκικθσ) Αρμόδιοι υπάλλθλοι:  Τςιγαρίδα Ευκαλία, 
Μαυρίδθσ Ιωάννθσ, Παπαπαςχάλθ Ζωι,  Ημζρεσ εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα-Παραςκευι, ϊρεσ  
08:00-15:00, τθλ. 2467042255. 

 
την Ι.Μ. Καςτοριάσ 

 Δ/νςθ:  Παφλου Μελά 1,  Αρμόδιοσ: Πρεςβ. Μπογιατηισ Βαςίλειοσ,  Ημζρεσ εξυπθρζτθςθσ: 
Δευτζρα-Παραςκευι, ϊρεσ  11:00-13:00, τηλ. 2467024506. 
 

το «Δίκτυο Πολιτιςμοφ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ Καςτοριασ – Κζλετρον – Εθελοντικόσ Οργανιςμόσ 
‘’Αγάπη για το Παιδί’’» 

 Δ/νςθ: Λεωφόροσ Γουναράδων,  περιοχι Χλόθ Καςτοριάσ (ΚΕΚ Πολφτροπον), αρμόδιοσ: 
Νικολόπουλοσ Γεϊργιοσ,  Ημζρεσ εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα-Παραςκευι, ϊρεσ  10:00-14:00, τθλ. 
2467400039, 6936937022, 6974146699. 

 
την «Κίνηςη Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ Κάνεισ Μόνοσ του ςτην Κρίςη»  

 Δ/νςθ:  Μθτροπόλεωσ 84, αρμόδια: Μιχαθλίδου Ευδοξία,  Ημζρεσ εξυπθρζτθςθσ: Δευτζρα-
Παραςκευι, ϊρεσ  10:00-13:00, τθλ. 6936 907875. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 
Αρμόδια : Παπακαναςίου Χαροφλα 
Τθλ. 2467350282  
Δ/νςθ: Διοικθτιριο, 52100 Καςτοριά  
e-mail : x.papathanasiou@kastoria.pdm.gov.gr 
Δικτυακόσ τόποσ:  www.kastoria.gr 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχησ Καςτοριάσ 

                                                                                                                       

                   ωτήρησ Αδαμόπουλοσ 

mailto:x.papathanasiou@kastoria.pdm.gov.gr

