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Απόσπασμα πρακτικού 13/23-08-2019 συνεδρίασης της Διοίκησης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης.»
Στο Κιλκίς και στο κτίριο του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης, σήμερα την Παρασκευή 23 Αυγούστου
2019 και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας (οδός 21ης Ιουνίου 36), συνήλθε σε συνεδρίαση
μετά από πρόσκληση του προέδρου, το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης,
αποτελούμενο από:
1. τον κ. Θωμαϊδη Παύλο, πρόεδρο και εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
2. τονν κ.Στυλιανό Μανουσακίδη, μέλος και εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων
με Αναπηρία Ν. Κιλκίς «βηματίΖΩ».
3. την κ. Μαρία Τσοπούλου, ως μέλος και εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ξεκίνησε η συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
2. Επικύρωση πρακτικού μοριοδότησης
2. Ο πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημερώνει το σώμα ότι η
επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 174/2019 (ΑΔΑ: ΨΛΨΓΟΕ2Λ-1ΗΠ) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε τα υπ’ αιρθμ. πρωτ. 395/19-07-2019 και 396/19-07-2019
αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εύρεση ωφελούμενων, η οποία
εκδόθηκε βάση της υπ’ αριθμ. 163/2019 (ΑΔΑ: Ω2Ψ6ΟΕ2Λ-9ΕΝ) απόφασης του Δ.Σ. και ζητά την
επικύρωση του.
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 395 / 19 – 07 - 2019
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 344 & 345 / 26 – 06 - 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΚΔΗΦ –ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»
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με κωδικό ΟΠΣ 5001691 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», στην οδό 21ης Ιουνίου, αρίθμ. 36 συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που ορίστηκε με την
υπ. αρ. 174/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΛΨΓΟΕ2Λ-1ΗΠ) της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
«Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», αποτελούμενη από τους ακόλουθους:

1. Γρηγόρη Κυριακού, υπεύθυνο της πράξης
2. Γεωργία Κυρλαγκίτση, διοικητική διευθύντρια
3. Χρήστο Γιοβά, καθηγητή προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής

για να διενεργήσει εξέταση/έλεγχο των αιτήσεων και να υπολογίσει τον συνολικό αριθμό των
συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις υπ’ αρίθμ. πρωτ. 344 & 345 / 26 – 06 - 2019 προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περιληπτική και αναλυτική).

Αφού συμπληρώθηκε η ημερομηνία που ορίζει η πρόσκληση, δηλαδή η Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019
κηρύχθηκε από τον υπεύθυνο της πράξης λήξασα η παραλαβή των αιτήσεων, σύμφωνα με τις ως άνω
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγινε η καταγραφή των δυνητικά συμμετεχόντων στην
πράξη που υπέβαλαν αιτήσεις με την ακόλουθη σειρά, ως εξής:

Α/Α
1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
384/12 – 7 – 2019

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Ο.

Ι.

Στη συνέχεια ο υπεύθυνος της πράξης ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι

α) ο έχων την δικαστική συμπαράσταση του επιλαχόντος της δεύτερης πρόσκλησης εύρεσης
ωφελούμενων με αριθμ.πρωτ.188/26-4-2017 έχει προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την
οποία δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την παροχή υπηρεσιών μέσω της σχετικής πράξης. Ο επιλαχών
εξυπηρετείται από το φορέα μέσω του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
και ως εκ τούτου δεν τίθεται ουσιαστικό ζήτημα αποκλεισμού του από την παροχή των σχετικών
υπηρεσιών.
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β) θα πρέπει να εκπονηθεί σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων
που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και
στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

Κατόπιν αυτών και αφού η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα των δικαιολογητικών και των πεδίων
της αίτησης των ενδιαφερομένων, καταρτίζει την κατάσταση όσων συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο
της διαδικασίας, ήτοι την μοριοδότηση των δυνητικά ωφελουμένων. Η κατάσταση έχει ως εξής:

Α/Α
1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
384/12 – 7 – 2019

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Ο.

Ι.

Στη συνέχεια κηρύχθηκε – από τον υπεύθυνο της πράξης - λήξασα η συνεδρίαση και συντάχθηκε το
παρόν πρακτικό και το οποίο υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 396 / 19 – 07 - 2019
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 136 & 137/3-04-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΚΔΗΦ –ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

με κωδικό ΟΠΣ 5001691 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», στην οδό 21ης Ιουνίου, αρίθμ. 36 συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που ορίστηκε με την
υπ. αρ. 174/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΛΨΓΟΕ2Λ-1ΗΠ) της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
«Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», αποτελούμενη από τους ακόλουθους:

1. Γρηγόρη Κυριακού, υπεύθυνο της πράξης
2. Γεωργία Κυρλαγκίτση, διοικητική διευθύντρια
3. Χρήστο Γιοβά, καθηγητή προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής
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για να διενεργήσει εξέταση/έλεγχο των αιτήσεων και να υπολογίσει τον συνολικό αριθμό των
συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις υπ’ αρίθμ. πρωτ. 344 & 345 / 26 – 06 - 2019 προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περιληπτική και αναλυτική).

Αφού συμπληρώθηκε η ημερομηνία που ορίζει η πρόσκληση, δηλαδή η Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019
κηρύχθηκε από τον υπεύθυνο της πράξης λήξασα η παραλαβή των αιτήσεων, σύμφωνα με τις ως άνω
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε σε έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και των πεδίων
της αίτησης και με το υπ’ αριθμ. 395 / 19 – 7 - 2019 πρακτικό αυτής κατήρτισε την κατάσταση των
δυνητικά ωφελουμένων στην πράξη που υπέβαλαν αιτήσεις με την ακόλουθη σειρά, ως εξής:

Α/Α
1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
384/12 – 7 – 2019

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Ο.

Ι.

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας μοριοδότησης, ο υπεύθυνος της πράξης ενημερώνει τα μέλη
για τις παρακάτω διευκρινίσεις, οι οποίες προέκυψαν από παλαιότερη επικοινωνία με την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης :

α) Εφόσον υποψήφιος ωφελούμενος είναι κάτοχος βιβλιαρίου πρόνοιας, θεωρείται
ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος; Η ασφαλιστική ικανότητα θεωρείται δεδομένη λόγω ΑΜΚΑ;

Με εγκύκλιο που εξέδωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας αρμόδια για θέματα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης γνωστοποιεί στους δήμους ότι θα πρέπει να συνεχίσουν την χορήγηση βιβλιαρίου
πρόνοιας έως να εκδοθεί η προβλεπόμενη από τον πρόσφατο νόμο, γνωστό ως «παράλληλο
πρόγραμμα»,

υπουργική απόφαση

που

θα καλύπτει όλους

τους

ανασφάλιστους

με

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ειδικότερα σύμφωνα με την διάταξη του νόμου για το παράλληλο πρόγραμμα, θα πρέπει να
εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κάνει γνωστό ότι οι δήμοι θα πρέπει να συνεχίσουν την
διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων από τις Υπηρεσίες τους, όπως προβλέπει σχετική
νομοθεσία που παραμένει σε ισχύ.
Οι διατάξεις από το «παράλληλα πρόγραμμα» προβλέπουν ότι θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση των
Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και
κάθε κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, όπου και θα ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις της
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πρόσβασης και της νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ενδεχόμενη οικονομική
συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στη βάση οικονομικών κριτηρίων, η απαιτούμενη διοικητική
διαδικασία, η τήρηση ηλεκτρονικών Μητρώων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μέτρου. Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας των
δικαιούχων θα πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Η.Δ.Ι.Κ.Α. όπως ισχύει και
για όλους τους ασφαλισμένους.

β) Ποιο είναι το ηλικιακό όριο σύμφωνα με το οποίο κάποιος θεωρείται εξαρτώμενο μέλος; Ισχύει
το 25ο έτος για φοιτητές/σπουδαστές και το 18ο για τους υπόλοιπους ; (Εάν ναι πώς πιστοποιείται
η φοιτητική/σπουδαστική ιδιότητα;)

Για τα άγαμα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν, απαιτείται βεβαίωση της οικείας σχολής
εσωτερικού ή εξωτερικού.
Για τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη, απαιτούνται στοιχεία που να αποδεικνύουν την ηλικία τους και το
βαθμό συγγένειας.
Παράλληλα σύμφωνα με το άρθρ. 11 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει, :

1. Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:
α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,
β) άγαμα τέκνα, εφόσον:
- είναι ανήλικα έως 18 ετών ή
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής
εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
- τέκνα του φορολογούμενου,
- αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.
δ) ανιόντες,
ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το
φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο

2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 δεν
θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο. Τα φυσικά πρόσωπα της
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περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους
υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

3. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες
εισοδήματος:
α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική
πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,
β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

4. Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του
γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος
θεωρείται κατ΄ αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου
δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων σχετικά με τα οποία το ανήλικο τέκνο
υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση:
α) το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 12,
β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.

γ) Ποιά θεωρείται μονογονεϊκή οικογένεια; Μόνο η οικογένεια με ανύπαντρο γονέα ή
περιλαμβάνεται και η περίπτωση στην οποία όπου ένας από τους δύο γονείς έχει αποβιώσει;

Επίσης, σε οδηγίες του ΑΣΕΠ κατά καιρούς για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς έχει δοθεί στα έντυπά
του πάλι ο εξής ορισμός για τους μονογονείς: “Ως μονογονέας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος,
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’
αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων
τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι
τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις: χηρεία μονογονέα,
άγαμη μητέρα με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωση του άλλου γονέα από την
άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεση γονικής μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης
κ.λπ”.

δ) Σε περίπτωση που υποψήφιος ωφελούμενος βρίσκεται υπό την δικαστική συμπαράσταση
προσώπου διαφορετικού από τους γονείς, ποιο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
προσκομίζεται; Του υποψήφιου ωφελούμενου ή του δικαστικού συμπαραστάτη ή και των δύο; Και
πώς γίνεται η μοριοδότηση σε αυτή την περίπτωση; Σε περίπτωση που ο δικαστικός
συμπαραστάτης έχει πολύτεκνη οικογένεια ή έχει ΑμεΑ εντός της οικογένειας, ο υποψήφιος
ωφελούμενος λαμβάνει τη σχετική μοριοδότηση ή όχι;

ΑΔΑ: 60Ε9ΟΕ2Λ-ΣΒ9
Οι περιπτώσεις αυτές είναι στην κρίση της Επιτροπής και σύμφωνα με τους όρους της κατά περίπτωση
δικαστικής συμπαράστασης.

Εξετάζοντας τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά , η Επιτροπή διευκρινίζει τα εξής:
α) «Το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2017 (Δελτίο Τύπου
ΕΛΣΤΑΤ 22.6.2018 «Κίνδυνος Φτώχειας»), υπολογίζεται σε 4.560€ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά
προσαυξανόμενο κατά:
- 50% για το σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως 24 ετών
- 30% για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών.»
Κατά συνέπεια το όριο της φτώχειας για την εν λόγω περίπτωση καθορίζεται όπως παρακάτω:

-

4.560,00 € όριο φτώχειας +((4560*50%)*4 λόγω της συζύγου και τριών τέκνων από 14 ως 24
ετών )+((4560*30%)*2 λόγω δύο τέκνων κάτω των 13 ετών) = 16.416,00 €

-

Ο αιτών πατέρας προσκόμισε εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2017 από το οποίο προκύπτει
μηδενικό εισόδημα. Για τη σύζυγο προσκομίστηκε εκκαθαριστικό σημείωμα από το οποίο
προκύπτει συνολικό εισόδημα 16.001,31 €

Ως εκ τούτου μοριοδοτείται για εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας.

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή προχώρησε στην μοριοδότηση του δυνητικά ωφελούμενου και τους
κατέταξε σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση του Υπευθύνου της Πράξης σε πίνακα της Υπηρεσίας, στην οποία
διεξάγονται οι ανοιχτές συνεδριάσεις της γνωστοποιώντας στους ενδιαφερομένους με σχετική πράξη,
ότι μπορούν να λάβουν γνώση του Πρακτικού και να υποβάλλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ΄ αυτού
εντός πέντε 5 ημερών, από την ανωτέρω ανακοίνωση. Εφόσον η καταληκτική ημερομηνία συμπίπτει
με ημέρα αργίας και εν γένει μη λειτουργίας της Υπηρεσίας, τότε η προθεσμία μεταφέρεται για την
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα
Να εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του προέδρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2019
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ

