Έργο «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας-Open Social Net» - Υποέργο 1 (κωδ. ΟΠΣ: 5074888)
Δράση: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ- Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής προς πολίτες του Δήμου
Αθηναίων με δυσκολίες προσβασιμότητας

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής
Αθηνών (E.A.T.A. Α.Ε.)

Αθήνα, 15/07/2022
Αρ. Γεν. Πρωτ: 3194
Αρ. ΕΥΥΑΠ. Πρωτ: 2923

Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 7
Ταχ. Κώδικας : 10557
Πληροφορίες: Δ. Μάνος
Τηλέφωνο : 210.3312002/3
Email: dmanos@developathens.gr
Ιστότοπος: https://develop.thisisathens.org

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ :
«ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ- Πιλοτικό
Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής»
στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης : «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net».
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (E.A.T.A. Α.Ε.) στο πλαίσιο της
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Αθήνα 2020: Βιώσιμη ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την
καινοτομία», υλοποιεί την πράξη «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net», με κωδικό
ΟΠΣ 5074888, του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
(ΕΚΤ).
Αντικείμενο της πράξης Open Social Net αποτελεί ο συντονισμένος σχεδιασμός, προγραμματισμός και
υλοποίηση υπηρεσιών στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με σκοπό τη διασφάλιση της καλύτερης
δυνατής αποτελεσματικότητας των σχετικών παρεμβάσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνικής συνοχής.
Εστιάζει στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας στο οποίο θα
συμμετέχουν ενεργά όλοι οι αρμόδιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο της Αθήνας και παρέχουν
αντίστοιχες υπηρεσίες. Ωφελούμενοι της πράξης είναι ευάλωτες κοινωνικά και ειδικές ομάδες του
πληθυσμού, που απειλούνται ή βρίσκονται ήδη σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

~1~

Έργο «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας-Open Social Net» - Υποέργο 1 (κωδ. ΟΠΣ: 5074888)
Δράση: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ- Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής προς πολίτες του Δήμου
Αθηναίων με δυσκολίες προσβασιμότητας

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί διαμένοντες στην Αθήνα πολίτες με
αναπηρία να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ- Πιλοτικό
Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής» με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Οι γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ελλάδα την τελευταία
δεκαπενταετία άφησαν εντονότερα το αποτύπωμα τους στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Παράλληλα,
η «επισιτιστική ανασφάλεια» υπήρξε για πολλά χρόνια ένας όρος άγνωστος στην ελληνική κοινωνία μέχρι
που ξεκίνησε η εγχώρια οικονομική κρίση. Η αλλαγή της προτεραιοποίησης βασικών βιοτικών αναγκών,
ατομικών και οικογενειακών, μείωσε δραστικά τις επιλογές πολλών συμπολιτών μας όσον αφορά στην
πρόσβαση σε είδη διατροφής, τόσο σε όρους ποσότητας αλλά και ποιότητας. Σε πλέον ευάλωτες περιοχές
της Αθήνας εκδηλώνονται πλέον φαινόμενα επισιτιστικής ανασφάλειας που μέχρι πρότινος αποτελούσαν
χαρακτηριστικά των περισσότερο αναπτυσσόμενων ευρωπαϊκών κοινωνιών. Με τις επιπτώσεις της
πανδημίας, τα ποσοστά επισιτιστικής ανασφάλειας παρουσίασαν κατακόρυφη αύξηση πανευρωπαϊκά, ενώ
η πρόσβαση στην υγιεινή διατροφή και σε προϊόντα υψηλής διατροφικής ωφέλειας και, παράλληλα, χαμηλής
περιεκτικότητας επιβλαβών συστατικών, περιορίστηκε σημαντικά.
Είναι διαπιστωμένο ότι οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες οδηγούν σε λανθασμένες διατροφικές επιλογές
και συνήθειες, επιβαρύνοντας περαιτέρω την υγεία. Η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει μία από τις πρώτες
θέσεις σε ποσοστά επιβλαβούς για την υγεία διατροφικής συμπεριφοράς μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., τόσο
μεταξύ ενηλίκων όσο και μεταξύ παιδιών.
Τα άτομα με αναπηρία απειλούνται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της επισιτιστικής ανασφάλειας δεδομένου
ότι είναι εύκολο να εκτεθούν σε πολλαπλούς διατροφικούς κινδύνους, είτε αυτό σχετίζεται με λανθασμένες
ή περιορισμένες διατροφικές επιλογές, είτε με υποσιτισμό. Μπορούν πχ. να δυσκολεύονται περισσότερο να
ελέγξουν το βάρος τους επειδή βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης από τρίτους. Επιπλέον, φυσικοί
περιορισμοί ενδέχεται να μειώσουν την ικανότητα φυσικής άσκησης και να προκαλέσουν σταδιακή αύξηση
του σωματικού βάρους, ενώ στο ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει η χρόνια χρήση φαρμακευτικής
αγωγής.
Λόγω λοιπόν των περιορισμών που αφορούν στην αναπηρία, ορισμένα άτομα μπορεί να μην έχουν το χρόνο,
την ενέργεια ή και την φυσική ικανότητα να παρασκευάσουν υγιεινά γεύματα. Όταν στους περιορισμούς
αυτούς προστεθεί η οικονομική δυσπραγία, το πρόβλημα της πρόσβασης στην υγιεινή διατροφή γίνεται
εντονότερο.
Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της Ε.Α.Τ.Α Α.Ε, αντιλαμβανόμενος το παραπάνω πρόβλημα έρχεται να υποστηρίξει
ευάλωτους συμπολίτες μας με αναπηρία που αντιμετωπίζουν δυσκολία όσον αφορά την πρόσβαση σε
ποιοτικά προϊόντα διατροφής. Στόχος είναι η άμβλυνση του προβλήματος και η προώθηση εναλλακτικών
επιλογών όσον αφορά στην ενίσχυση της υπάρχουσας διατροφής (εμπλουτισμός τροφίμων), πηγές ενέργειας
και θρεπτικών συστατικών (επιλεκτική διατροφή), καθώς και νέων συνηθειών διατροφής όταν η συμβατική
αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες.
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Ωφελούμενοι λοιπόν της δράσης είναι άτομα με αναπηρία, με έμφαση σε αυτά που βρίσκονται σε
δυσχερή οικονομική θέση, που διαβιούν στο δήμο της Αθήνας
Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
1.

Αλληλέγγυα διατροφικά πακέτα

Πρόκειται για ένα σύνολο προϊόντων διατροφής και είδη οικιακού καθαρισμού που θα διανεμηθούν σε 100
περίπου ωφελούμενους, άτομα με ποσοστό πιστοποιημένης αναπηρίας τουλάχιστον 67%, κατοίκους του
Δήμου Αθηναίων. Τα πακέτα θα περιλαμβάνουν συσκευασμένα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας
προερχόμενα από συνεταιριστικούς παραγωγούς που εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες μεθόδους βιολογικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας (ενδεικτικά: οπωροκηπευτικά, προϊόντα ζωικής προέλευσης, οσπριοειδή,
ζυμαρικά, ρύζι, προϊόντα άρτου, ελαιόλαδο, μέλι, καφές). Κάθε διατροφικό πακέτο συμπληρώνεται από είδη
βιολογικού οικιακού καθαρισμού (απορρυπαντικά σκευών κουζίνας, ρούχων και γενικής καθαριότητας).
Κάθε αλληλέγγυο διατροφικό πακέτο θα διανεμηθεί δωρεάν στην οικία του αποδέκτη - ωφελούμενου, σε
τρεις (3) δόσεις εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών (ανά δεκαπενθήμερο περίπου). Το δε συνολικό
βάρος του περιεχομένου του κάθε πακέτου εκτιμάται στα 15 χιλιόγραμμα. Η διανομή των πακέτων θα
ξεκινήσει αμέσως μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβληθούν
στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
2.

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται αποκλειστικά ένα (1) αλληλέγγυο διατροφικό πακέτο. Νοικοκυριά με
περισσότερους από έναν ωφελούμενους, δικαιούνται ισάριθμα πακέτα.

3.

Όπως προαναφέρθηκε, τα αλληλέγγυα διατροφικά πακέτα περιέχουν προϊόντα ιδιαίτερης ποιοτικής
αξίας τόσο στο στάδιο της παραγωγής όσο και σε αυτό της επεξεργασίας και συσκευασίας. H E.A.T.A.
Α.Ε. και η δημοτική αρχή έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση ώστε το περιεχόμενο των πακέτων να
ανταποκρίνεται πλήρως στη σκοπιμότητα της δράσης και στις ανάγκες των ωφελουμένων και για το
σκοπό αυτό έχει επιλέξει αναγνωρισμένης αξίας προμηθευτές.

4.

Η δράση έχει πιλοτικό χαρακτήρα. Ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης αλλά και των αποτελεσμάτων της όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης και
κάλυψης των αναγκών των ωφελουμένων, ενδέχεται να επαναληφθεί και να αποκτήσει πλέον
περιοδικό ή εποχικό χαρακτήρα.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άτομα με ποσοστό εν ισχύ πιστοποιημένης αναπηρίας
τουλάχιστον 67% , ανεξαρτήτως είδους (κινητική, αισθητηριακή, ψυχική, νοητική ή άλλη) και ηλικίας,
που διαβιούν μόνιμα στο Δήμο της Αθήνας. Επιπλέον, λόγω και της ειδικής στόχευσης της Πράξης
Open Social Net, προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτούντες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομικά θέση.

2.

Για την απόκτηση της ιδιότητας του ωφελούμενου θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στη
δράση. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ωφελούμενο, ή σε περίπτωση φυσικής αδυναμίας ή
ανήλικου, από το γονέα/ κηδεμόνα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο
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ασκούντα την επιμέλειά του). Επιθυμώντας, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. να συνεισφέρει στην προώθηση των
πρακτικών αποϊδρυματοποίησης και της μετακίνησης φιλοξενούμενων από ιδρυματικές δομές
φροντίδας, σε κοινοτικές δομές και σε οικογένειες με τη σταδιακή μείωση της μακροχρόνιας
παραμονής τους σε ιδρύματα, δεν θα λάβει υπόψη αιτήσεις που υποβάλλονται από αντίστοιχους
φορείς/δομές για λογαριασμό των φιλοξενουμένων τους.
3.

Κατά κανόνα, σε κάθε δυνητικά ωφελούμενο αντιστοιχεί 1 (μία) αίτηση. Είναι ωστόσο δυνατή η
υποβολή αίτησης που να αφορά σε περισσότερους του ενός δυνητικά ωφελούμενους από το
γονέα/κηδεμόνα ή νόμιμο εκπρόσωπό τους (φυσικό πρόσωπο). Η υποβολή περισσοτέρων της μίας
(1) αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση για τον ίδιο (ίδιους) δυνητικά ωφελούμενο
(ωφελούμενους) συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας από την περαιτέρω
διαδικασία επιλογής.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, η E.A.T.A. Α.Ε. θα προβεί στην επιλογή των
ωφελούμενων κατόπιν εφαρμογής των ακόλουθων κριτηρίων:
Τυπικά Κριτήρια:
Κ1.

Ιδιότητα ΑμεΑ δυνητικά ωφελούμενου

Κ2.

Διαμονή στο Δήμο Αθηναίων δυνητικά ωφελούμενου

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κ3.

Οικογενειακό εισόδημα

Η περιγραφή των κριτηρίων καθώς και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του καθενός από αυτά
παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι της παρούσας Πρόσκλησης.
Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η E.A.T.A. Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης της δράσης, εφαρμόζει διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων
σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή της
συγχρηματοδοτούμενης πράξης Open Social Net. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής:
1.

Εξέταση/ έλεγχος των αιτήσεων, της πληρότητας των δικαιολογητικών και της εκπλήρωση των
τυπικών κριτηρίων επιλογής. Στο στάδιο αυτό εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών ωφελούμενων
με τα στοιχεία αυτών των οποίων οι αιτήσεις κρίνονται από την E.A.T.A. Α.Ε. ως πλήρεις και επομένως
γίνονται δεκτές για να περάσουν στο επόμενο στάδιο επιλογής.

2.

Επιλογή των συμμετεχόντων στην δράση στη βάση εφαρμογής των κριτηρίων αξιολόγησης. Με την
ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, η E.A.T.A. Α.Ε. καταρτίζει προσωρινό Πίνακα Κατάταξης των
ωφελούμενων της δράσης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα
καταταγούν/επιλεγούν βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων.
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3.

Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των προσωρινών αποτελεσμάτων με ανάρτησή τους στην
ιστοσελίδα της E.A.T.A. Α.Ε. Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά
του ανωτέρω πίνακα, έως και πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση του προσωρινού Πίνακα
Κατάταξης.

4.

Στη συνέχεια και μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο οριστικός Πίνακας
Κατάταξης των ωφελούμενων και επιλαχόντων στην ιστοσελίδα της E.A.T.A. Α.Ε..

5.

Κατόπιν η E.A.T.A. Α.Ε. θα προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες ενημέρωσης των υποψηφίων.

6.

Για την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας η E.A.T.A. Α.Ε. συστήνει Επιτροπή εξέτασης/ελέγχου
των αιτήσεων και επιλογής των ωφελουμένων καθώς και Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων

7.

Εάν και μετά την εφαρμογή των συγκεκριμένων κριτηρίων προκύπτει ισοβαθμία, για την οριστική
κατάταξη και επιλογή των ωφελούμενων λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσοστό αναπηρίας.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς ωφελούμενων και σε κάθε
περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητάς της, η E.A.T.A. Α.Ε. δύναται να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες
χρησιμοποιώντας τυχόν επιλαχόντες, με βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης.
Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση
συμμετοχής και τα συνημμένα αυτής (απαραίτητα δικαιολογητικά του Πίνακα Ι):
είτε, αξιοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα της πράξης Open Social Net μέσω του ιστότοπου
athens.opensocialnet.gr. Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης στο Πληροφοριακό
Σύστημα, θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 15/07/2022 μέχρι
19/08/2022, μεταξύ 10:00 – 17:00)
είτε, υποβάλλοντας κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο E.A.T.A. Α.Ε. Ξενοφώντος 7, Ισόγειο, ΤΚ 10557.
Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως η ένδειξη «Υποψηφιότητα συμμετοχής στη
δράση Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής προς πολίτες του Δήμου
Αθηναίων με δυσκολίες προσβασιμότητας». Σε μια τέτοια περίπτωση, η αίτηση καταχωρείται στο
Πληροφοριακό Σύστημα από τα στελέχη της πράξης.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής της αίτησης ή/και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών
συμμετοχής και επιλογής καθιστά αυτόματα την υποψηφιότητά άκυρη.

2.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων είναι με τη δημοσίευση της παρούσης. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των υποψηφιοτήτων – φακέλων συμμετοχής είναι η Παρασκευή 19/08/2022, και ώρα
17.00.

3.

Διευκρινήσεις για τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης της πράξης info@athens.opensocialnet.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι – δυνητικοί
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ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετικά ερωτήματα έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν
τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.
Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο στα € 10.500 (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ) και δε δύναται να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ποσό. Η δράση αφορά στην Πράξη «Δίκτυο Κοινωνικής
Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2020». Ο δε αριθμός των ωφελουμένων –
αποδεκτών των αλληλέγγυων διατροφικών πακέτων εκτιμάται στους εκατό (100).
ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1.

Στην περίπτωση που ένας ωφελούμενος επιλέξει να μην παραλάβει το αλληλέγγυο διατροφικό
πακέτο που του έχει εγκριθεί, η E.A.T.A. Α.Ε. θα το διαθέσει αυτόματα σε άλλο ωφελούμενο-πρώτο
επιλαχόντα σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης .

2.

Η E.A.T.A. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή ματαιώσει την παρούσα Πρόσκληση.

Ζ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η E.A.T.A. Α.Ε. ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας και η επεξεργασία
γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης/
ενστάσεων και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό της E.A.T.A. Α.Ε. είναι τα μόνα
πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό. Τα δεδομένα διατηρούνται για
όσο χρόνο απαιτείται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ – προγραμματική περίοδος 2014-2020 και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το
κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της
E.A.T.A. Α.Ε. ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον
Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer) της E.A.T.A. Α.Ε. και στο email του:
dpo@developathens.gr .
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Πίνακας Ι: Κριτήρια και απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης
Τυπικά κριτήρια (κριτήρια η μη εκπλήρωση έστω ενός εκ των οποίων των οποίων, καθιστά την υποψηφιότητα μη επιλέξιμη
για τη συμμετοχή στη δράση)
Α/Α

Κριτήρια

Απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης

Κ1

Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό
τουλάχιστον 67%

Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με διάρκεια ισχύος και ποσοστό
αναπηρίας ή Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας Υγειονομικών
Επιτροπών με τα ίδια στοιχεία.

Κ2

Εντοπιότητα ωφελούμενου (διαμένων
στο Δήμο Αθηναίων)

Πρόσφατος λογαριασμός εταιρίας παρόχου υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας (σταθερής τηλεφωνίας, ενέργειας, υδροδότησης, κλπ) ή
οποιαδήποτε άλλο πρόσφατα εκδοθέν επίσημο έγγραφο στο οποίο να
ταυτοποιείται η διεύθυνση κατοικίας του δυνητικά ωφελούμενου.

Κριτήρια Αξιολόγησης (κριτήρια κατάταξης της υποψηφιότητας)
Α/Α

Κριτήρια

Απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης
-

Κ3

Κατά κεφαλήν
Οικογενειακό Εισόδημα

-

Υποβληθέν Φορολογικό Έντυπο Ε1 ΑΑΔΕ,
οικονομικού έτους 2020, και
Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού φόρου
(Εκκαθαριστικό σημείωμα) ΑΑΔΕ, οικονομικού
έτους 2020, και
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Τρόπος Αξιολόγησης

Από το χαμηλότερο κατά
κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα
προς το ψηλότερο (bottom-up)
και έως την εξάντληση του
προϋπολογισμού της δράσης

Α/Α

Λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά (η μη προσκόμιση των οποίων καθιστά την υποψηφιότητα μη επιλέξιμη για τη
συμμετοχή στη δράση)

1.

Φωτοτυπία Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως του αιτούντος και του δυνητικά ωφελούμενου

2.

Άδεια Παραμονής ή Βεβαίωση Δήμου για υπηκόους ΕΕ (για αλλοδαπούς αιτούντες και δυνητικά ωφελούμενους)

4.

Αίτηση Συμμετοχής (Παράρτημα)

Σημείωση: Κατά την εξέταση των παραπάνω κριτηρίων η E.A.T.A. Α.Ε. είναι δυνατό να ζητήσει διευκρινίσεις ή πρόσθετα
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης από τους υποψηφίους, η μη προσκόμιση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της Αίτησης
συμμετοχής.
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. (συμπληρώνεται από την E.A.T.A. Α.Ε.):
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΌΝΟΜΑ:
ΑΦΜ:
ΑΜΚΑ / ΠΑΑΥΠΑ:
Διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ)
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Ηλεκτρονική Δ/νση επικοινωνίας (mail):
Συνολικό Δηλωθέν οικογενειακό Εισόδημα (βάσει
εκκαθαριστικού σημειώματος)
Αριθμός μελών οικογένειας (βάσει πιστοποιητικού οικογενειακής
κατάστασης)
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ (ΤΟΥΣ) ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ (-ΟΥΣ):

(πχ. ο ίδιος/η ίδια, πατέρας, μητέρα, κηδεμόνας)

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (-ΩΝ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΑΙΤΗΣΗ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ 1
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΌΝΟΜΑ:
ΑΦΜ:
ΑΜΚΑ / ΠΑΑΥΠΑ:
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:
ΦΥΛΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:

%

Διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, περιοχή, TK)
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ 2
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΌΝΟΜΑ:
ΑΦΜ:
ΑΜΚΑ / ΠΑΑΥΠΑ:
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:
ΦΥΛΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:
Διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, περιοχή, TK)
(προσθέστε νέο ωφελούμενο αν χρειάζεται)
Αιτούμαι και υποβάλω συνημμένα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη δράση «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ- Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής
αλληλέγγυων πακέτων διατροφής προς πολίτες του Δήμου Αθηναίων με δυσκολίες προσβασιμότητας» η οποία αφορά στην Πράξη «Δίκτυο Κοινωνικής
Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» με δικαιούχο την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».
Με την παρούσα αίτηση, δηλώνω ότι (α) τα στοιχεία της παρούσης Αίτησης είναι αληθή και πλήρη, (β) είμαι επαρκώς ενήμερος /ενήμερη για τους
όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στην παραπάνω δράση και (γ) αποδέχομαι να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται μόνο για
το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/19 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

[Ημερομηνία]

[Ονοματεπώνυμο αιτούντα]

[Υπογραφή]

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει του Πίνακα Ι της Πρόσκλησης
1……
2……
(σε περίπτωση υποβολής μέσω του ιστότοπου athens.opensocialnet.gr., να υποβληθεί σκαναρισμένη με ημερομηνία,
ονοματεπώνυμο και υπογραφή αιτούντα)

~9~

