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Ανακοίνωςθ / Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ  
για τθν προςζλκυςθ/ επιλογι ωφελοφμενων μζςα από τθ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ  

«Δομι Παροχισ Βαςικϊν Αγακϊν: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Διμου Ηρωικισ Πόλθσ Νάουςασ»  
(υπ’ αρικμ. 6871/10.10.2016 Απόφαςθ Ζνταξθσ ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020», ΟΠΣ: 5001736), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

Νάουςα, 01/12/2021 
 

Ο  Δικαιοφχοσ Φορζασ Παροχισ υνοδευτικϊν Τποςτθρικτικϊν Τπθρεςιϊν «ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π..Τ.Τ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)  
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τθ με Κωδικό 024.9iv Α/Α ΟΠΣ 1524 και Αρ. Πρωτ. 3612/2.6.2016 Πρόςκλθςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, για τθν υποβολι 

προτάςεων ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία», Άξονασ Προτεραιότθτασ ΑΞ09Β «Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ-ΕΚΤ» ο 
οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δομζσ Παροχισ Βαςικϊν Αγακϊν: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο». 

2. Τον από Ιουνίου 2016 Οδθγό Εφαρμογισ και Λειτουργίασ Δομϊν Παροχισ Βαςικϊν Αγακϊν τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ Δράςεων Ε.Κ.Τ. (ΕΥΣΕΚΤ), θ 
οποία υπάγεται ςτθν Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Επενδφςεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ. 

3. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 6871/10.10.2016 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ με τίτλο «Δομι Παροχισ Βαςικϊν Αγακϊν: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Διμου Ηρωικισ 
Πόλθσ Νάουςασ» και με κωδικό ΟΠΣ 5001736 ςτο Ε.Π. «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020»,  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

Τουσ ενδιαφερόμενουσ υποψιφιουσ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΤ, που πλθροφν τισ ςχετικζσ προχποκζςεισ, για τθν υποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτισ Δομζσ Παροχισ Βαςικϊν Αγακϊν τθσ 
ανωτζρω Πράξθσ (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο), όπωσ περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια: 
 

Α/Α Δομι Παροχισ Βαςικϊν Αγακϊν Ωφελοφμενοι Αρικμόσ Ωφελοφμενων Διάρκεια Τλοποίθςθσ 
τθσ Πράξθσ 

1 
Κοινωνικό Παντοπωλείο: Κατάςτθμα για διανομι 
τροφίμων και ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ ςε ωφελοφμενουσ  

Άτομα/ Νοικοκυριά που διαμζνουν ςτο Συμπράττοντα Διμο 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμα διαμενόντων πολιτϊν 3ων χωρϊν ι 
ανικαγενϊν), τα οποία βάςει κριτθρίων και ςχετικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων, 
βρίςκονται ςε κατάςταςθ φτϊχειασ ι απειλοφνται από φτϊχεια (ωφελοφμενοι 
του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ και του ΤΕΒΑ, αναςφάλιςτα άτομα 
με πολφ χαμθλό ετιςιο ειςόδθμα, άτομα που διακζτουν βιβλιάριο απορίασ 
κλπ.) κακϊσ και οι δικαιοφχοι/ αιτοφντεσ διεκνοφσ προςταςίασ. 

Τουλάχιςτον 100 
οικογζνειεσ κάκε μινα 23/05/2018- 

30/09/2023 
 

2 
Κοινωνικό Φαρμακείο: Παροχι δωρεάν φαρμάκων, 
υγειονομικοφ υλικοφ και λοιπϊν παραφαρμακευτικϊν 
προϊόντων ςε ωφελοφμενα άτομα. 

Τουλάχιςτον 100 
ωφελοφμενοι κάκε μινα 

 
Στόχοσ τθσ Πράξθσ είναι θ αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ ακραίασ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ μζςω τθσ υποςτιριξθσ ομάδων του τοπικοφ πλθκυςμοφ που 
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πλιττονται ι απειλοφνται από τθ φτϊχεια και τον κοινωνικό αποκλειςμό. 
 
Δικαίωμα υμμετοχισ ςτισ Δομζσ Παροχισ Βαςικϊν Αγακϊν ζχουν οι ενδιαφερόμενοι που πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 
1) Να είναι Κάτοικοι ςτα όρια του Διμου Παρζμβαςθσ  
2) Να ανικουν ςτισ Ομάδεσ Στόχου: 

 Ευριςκόμενοι ςε κατάςταςθ φτϊχειασ/ Απειλοφμενοι από φτϊχεια (βάςει τθσ οικονομικισ τουσ κατάςταςθσ – ετιςιο ειςόδθμα) 

 Δικαιοφχοι/ Αιτοφντεσ διεκνοφσ προςταςίασ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 

- Κατώυλι υτώτειας ανά άτομο: 5.266,00,00€ ετησίως  

- Κατώυλι υτώτειας ανά νοικοκσριό: βλ. τον κατωτέρω σπολογισμό 

Κατηγορίες ατόμων Σσντελεστής στάθμισης 

1ος ενήλικας 1 (5.266,00€) 

2ος ενήλικας 0,5 (2.633,00€) 

Μέλη/Παιδιά 14 εηών και άνω 0,5/ άηομο (2.633,00€/ άτομο) 

Μέλη/ Παιδιά 14 εηών και κάηω  0,3/ άηομο (1.580,00€/ άτομο) 
Π.τ. Το ειζόδημα ενός νοικοκσριού με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάηω ηων 14 εηών θα πρέπει να ανέρτεηαι ζηο ποζό ηων: 
(5.266,00€+2.633,00€+(2*1.580,00€)=11.059,00€ 

 
 
Απαραίτθτα υνθμμζνα Δικαιολογθτικά: 
1. Αίτθςθ Συμμετοχισ  
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ (διπλισ όψεωσ) ι Φωτοαντίγραφο διαβατθρίου & άδειασ παραμονισ ςε ιςχφ ι Φωτοαντίγραφο άδειασ διαμονισ (για 
Δικαιοφχουσ/ Αιτοφντεσ διεκνοφσ προςταςίασ) ι Φωτοαντίγραφο δελτίου Αιτοφντοσ διεκνι προςταςία (για Δικαιοφχουσ/ Αιτοφντεσ διεκνοφσ προςταςίασ) ι Φωτοαντίγραφο δελτίου 
αιτιςαντοσ άςυλο (για Δικαιοφχουσ/ Αιτοφντεσ διεκνοφσ προςταςίασ) 
3. Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ 
4. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. Επιπλζον, για προςτατευόμενα τζκνα:  
α) Για άγαμα ενιλικα τζκνα ζωσ 25 ετϊν: i) Πιςτοποιθτικό φοίτθςθσ ςε ςχολζσ ι ςχολεία ι ΙΕΚ ι ΚΕΚ ι βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ ι βεβαίωςθ του αρμόδιου 
ςτρατολογικοφ γραφείου ότι υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι τουσ κθτεία, ii) Εκτφπωςθ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ ι αντίγραφο αυτοφ. Στθν περίπτωςθ που το τζκνο δεν υποβάλλει 
φορολογικι διλωςθ προςκομίηεται θ εκτφπωςθ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ του υποψθφίου, από το οποίο να προκφπτει τυχόν προςωπικό ετιςιο ειςόδθμα του τζκνου. 
β) Για τα άγαμα ι διαηευγμζνα ι ςε χθρεία τζκνα, ανεξαρτιτωσ θλικίασ, με ποςοςτό νοθτικισ ι ςωματικισ αναπθρίασ τουλάχιςτον 67%: i) Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ 
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Κατάςταςθσ του τζκνου (εφόςον είναι διαηευγμζνο ι ςε χθρεία), ii) Πιςτοποιθτικό από αρμόδιο φορζα με το οποίο να βεβαιϊνεται το ακριβζσ ποςοςτό αναπθρίασ, iii) Εκτφπωςθ 
εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ ι αντίγραφο αυτοφ και ςε περίπτωςθ που ςτο εκκακαριςτικό ςθμείωμα δεν αναφζρονται ρθτά τα επιδόματα που χορθγοφνται λόγω αναπθρίασ, 
οποιοδιποτε άλλθ βεβαίωςθ αρμόδιασ προσ τοφτο αρχισ από τθν οποία να διαπιςτϊνεται το ποςό των πάςθσ φφςεωσ επιδομάτων αναπθρίασ του τζκνου. 
5. Φωτοαντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ 
6. Βεβαίωςθ Διμου περί ζνταξθσ ι μθ ςτο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ. 
7. Τα ΑΜΚΑ όλων των μελϊν μιασ οικογζνειασ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων κα ακολουκιςει διαδικαςία αξιολόγθςισ τουσ, διάρκειασ τουλάχιςτον 15 θμερϊν. 
 
Σόποσ και χρόνοσ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ:  
Οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι δφνανται να απευκφνονται ςτθν κάτωκι Δομι Στιριξθσ του Δικαιοφχου Φορζα, από τθν Σετάρτθ 01/12/2021 ζωσ και τθν Σρίτθ 14/12/2021 
(προκεςμία υποβολισ αιτιςεων), θμζρεσ Δευτζρα-Παραςκευι και ϊρεσ 10:00π.μ.-14:00μ.μ., μόνο κατόπιν ραντεβοφ ϊςτε να μθν ςυνευρίςκονται εντόσ τθσ δομισ πλζον των δφο 
(2) αιτοφντων προκειμζνου να λάβουν  πρόςκετθ ενθμζρωςθ ι ςχετικζσ πλθροφορίεσ και να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ:  

 Κοινωνικό Παντοπωλείο- Κοινωνικό Φαρμακείο: Κτίριο Λόγγου Τουρπάλθ Τ.Κ. 59200 Νάουςα, τθλ.: 2332029936  και 2332029915 
 


