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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 φμπραξθ «ΤΝ-ΠΡΑΣΣΟΝΣΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ», με επικεφαλισ εταίρο το Διμο Καβάλασ, 

πρόκειται  να υλοποιιςει ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Καβάλασ/Θάςου δράςεισ του Επιχειρθςιακοφ 

Προγράμματοσ Επιςιτιςτικισ ι/και Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, το οποίο χρθματοδοτείται από το 

Σαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ).  

Σο ΣΕΒΑ 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.   

το πλαίςιο αυτό,  

ΚΑΛΟΤΝΣΑΙ 

ΟΙ ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ που κατοικοφν ςτα όρια τθσ  Περιφερειακισ Ενότθτασ Καβάλασ/Θάςου. 

να υποβάλλουν Αιτιςεισ Τπαγωγισ ςτο  Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Επιςιτιςτικισ ι/και Βαςικισ Τλικισ 

υνδρομισ. 

Ωφελοφμενοι των παροχών είναι: 
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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. Σα 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. Σα 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. Σα 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. Σα 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. Σα 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 τζγεσ 
Τποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ. 
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 «τζγαςθ 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.  
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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.  

 τθ 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. το 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.  

 το 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. Σο 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 

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 Ιουλίου – 05 Αυγοφςτου 2015 

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

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

  είτε μζςω των Εταίρων  τθσ Κοινωνικισ φμπραξθσ  

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

 

Οη ωθειούκελοη ζα πρέπεη λα έτοσλ καδί ηοσς ΑΦΜ,ΑΜΚΑ, Σασηόηεηα, Ε1 θαη Ε9 ηοσ 
2015 (οηθολοκηθό έηος 2014), θωδηθό TAXIS. 

ΠΡΟΟΧΗ : Όζοη δελ έτοσλ σποβάιιεη ηελ θοροιογηθή ηοσς δήιωζε ηοσ 2015, δελ 
κπορούλ λα ζσκκεηέτοσλ ζηο πρόγρακκα. 

Η ΗΔΙΚΑ ζε ζσλεργαζία κε άιιες σπερεζίες ζα θάλεη ηελ δηαζηαύρωζε ηωλ 
ζηοητείωλ. Ο θάζε ωθειούκελος ή πηζηοποηεκέλος τρήζηες ζα κπορεί λα κπαίλεη κε 
ηοσς θωδηθούς ηοσ θαη λα ελεκερώλεηαη ζε ηη θαηάζηαζε βρίζθεηαη ε αίηεζή ηοσ 
(έιεγτος - δηαζηαύρωζε, έγθρηζε). 

 
 
ΗΜΕΙΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΩΝ ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ για την Ιερά 
Μητρόπολη Ελευθερουπόλεωσ 

 Δ/νςθ: ΓΡΑΦΕΙΑ Ι. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 4 – ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΠΟΛΗ Σ.Κ. 64100, 
Ελευκεροφπολθ,  

 Αρμόδιοσ: KAΡΑΣΙΟΤΜΠΑΝΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ, Ημζρεσ: Δευτζρα - Παραςκευι 

 ‘Ωρεσ:  09:30π.μ. – 12:30μ.μ. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Αρμόδιοσ: XATZHTΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 
Σθλζφωνο: 25920 22246 
Δ/νςθ: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ 4 - ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΠΟΛΗ 
e-mail: imelef@otenet.gr  
Δικτυακόσ τόποσ: www.imelef.gr  
 

 
            Ο ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ 

                                                                                                                        

 

         

                       +  O Eλευθερουπόλεωσ Χρυςόςτομοσ 
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