
 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟΔΕΠ) 

Διεύθυνση: Ζωσιμαδών 11 & Ελ. Βενιζέλου, Τ.Κ. 185 35  

Τηλ. Γραμματείας: 210 4101753 / 756, Fax: 210-4178595, 

Email: info@kodep.gr,  site: www.kodep.gr   

Πειραιάς, 16.01.2023 
Αρ. Πρωτ.: 113 /  ΔΠΠ: 499 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ & ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 

στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social 

Innovation Piraeus» του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο 

Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 

 

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «Δίκτυο 

Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5060900, ΕΠ «Αττική 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, αναγνωρίζοντας την 

τεράστια ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο 

της πιλοτικής εφαρμογής, θα προβεί στην διανομή προπληρωμένων καρτών, σε άτομα που 

ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και διαβιούν στα όρια της φτώχειας του Δήμου Πειραιά, 

με σκοπό την άμεση οικονομική ενίσχυση για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης.  

Γι’ αυτό τον λόγο: 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

 
Της κατοίκους ή/και δημότες του Δήμου Πειραιά, να καταθέσουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παροχή προπληρωμένων καρτών, με σκοπό την άμεση 

οικονομική ενίσχυση για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης. 
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Η Αίτηση Συμμετοχής και τα Δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της ΚΟΔΕΠ (Ελ. Βενιζέλου 

& Ζωσιμαδών 11, τκ 18531, Πειραιάς, 4ος όροφος, υπόψιν κας Κοσκινά), είτε αυτοπροσώπως, είτε από 

εξουσιοδοτημένο της τούτο πρόσωπο, εντός της  προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 

της εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 πμ-15:00 από την Τρίτη, 17.01.2023 έως και την Μ. Πέμπτη 

13.04.2023. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω 

διεύθυνση, εφόσον η αποστολή της, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αποδεικνύεται από σφραγίδα 

ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο. 

Φάκελοι αίτησης συμμετοχή, οι οποίοι θα υποβληθούν μετά την ορισθείσα προθεσμίας, θα 

αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση Συμμετοχής (εδώ). 

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου 

& άδειας παραμονής σε ισχύ ή Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής (για Δικαιούχους/ Αιτούντες 

διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου Αιτούντος διεθνή προστασία (για Δικαιούχους/ 

Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος άσυλο (για Δικαιούχους/ 

Αιτούντες διεθνούς προστασίας). 

3. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα έντυπα Ε9 & Ε1.  

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Βεβαίωση Πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ ή Π.Ε.Π. (για της 

πολύτεκνες οικογένειες) 

5. Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Ε2 σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης. 

6. Τελευταίο Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο Πειραιά. 

7. Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ, για κάθε άνεργο μέλος της οικογένειας. 

8. Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή και Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ. 

9. Βιβλιάριο Υγείας Πρόνοιας-απορίας. 

10. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86, επί ποινή αποκλεισμού, περί μη ένταξης του αιτούντος σε 

επισιτιστικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα δωρεάν χορήγησης ειδών ή πρόγραμμα οικονομικής 

ενίσχυσης από άλλους φορείς. 

{Τα δικαιολογητικά 7, 8, & 9 δεν είναι υποχρεωτικά.} 

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στη χορήγηση προπληρωμένων καρτών για την προμήθεια ειδών πρώτης 

ανάγκης, έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν της παρακάτω προϋποθέσεις: 

1) Χαρακτηρίζονται από ευαλωτότητα, η οποία αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά. 

2) Είναι Δημότες / Κάτοικοι στα όρια του Δήμου Πειραιά. 

3) Όσοι δε λαμβάνουν επισιτιστική συνδρομή ή διατακτικές τροφίμων ή οικονομική ενίσχυση από 

άλλους φορείς (δικαιούχοι ΚΕΑ, ΤΕΒΑ, Κοινωνικού Παντοπωλείου κλπ.) 

 

Ο φορέας θα προβεί στην ένταξη των ωφελουμένων στην δράση, με τη διαδικασία της μοριοδότησης, 

βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, με συντελεστή βαρύτητας επί των κριτηρίων:  

1. Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα 



 

 

 

2. Οικογενειακή Κατάσταση 

3. Χρόνος Ανεργίας 

4. Κατάσταση Υγείας (Ποσοστό Αναπηρίας) 

5. Ασφαλιστική Ικανότητα 

6. Ηλικία μελών Νοικοκυριού. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά, Δευτέρα 

έως Παρασκευή (09:00-17:00) στα τηλέφωνα 210 4101750-753. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Μ Ο Ρ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Σ  

ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 ΔΟΜΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 

Προστατευόμενα 

μέλη νοικοκυριού 

(Ενήλικα και 

Ανήλικα) 

1 μέλος                            

(Μονοπρόσωπο Νοικοκυριό) 

5 μόρια 

10% 2 μέλη  10 μόρια 

3 μέλη και άνω 15 μόρια 

Φιλοξενούμενα 
Μέλη                   
(Σε περίπτωση 
Πολυπρόσωπου 
Νοικοκυριό) 

Από 1 έως 2 φιλοξενούμενα μέλη 5 μόρια 

10% 
3 φιλοξενούμενα μέλη 10 μόρια 

4 φιλοξενούμενα μέλη και άνω 15 μόρια 

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Εισόδημα 

Νοικοκυριού 

Ατομικό 

Εισόδημα 

έως  5.251,00 € 5 μόρια 

25% 

Οικογένεια με 

2 τέκνα 

(Πυρηνική οικ.) 

έως 11.028,00 € 10 μόρια 

 

Οικογένεια με 

3 τέκνα 

(Τρίτεκνη οικ.) 

έως 12.340,00 € 15 μόρια 

 

Οικογένεια με 

4 τέκνα και 

άνω 

(Πολύτεκνη 

οικ.) 

έως 13.652,00 € 20 μόρια 

3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Πυρηνικές Οικογένειες                         

(1 ή 2 τέκνα) 

5 μόρια 

25% Μονογονεϊκές Οικογένειες 10 μόρια 

Τρίτεκνες Οικογένειες 15 μόρια 

Πολύτεκνες Οικογένειες 20 μόρια 

4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Αριθμός ανέργων 

μελών στο 

νοικοκυριό          

(με κάρτα ΟΑΕΔ) 

1 μέλος  

 

5 μόρια 

 
15% 

2 μέλη και άνω 10 μόρια 

1 μέλος 10 μόρια 15% 



 

 

 

Αριθμός μελών 

ΑμεΑ στο 

νοικοκυριό         

(πιστοποιημένη 

αναπηρία) 

2 μέλη και άνω 20 μόρια 

 

 
* Η μοριοδότηση θα γίνει βάσει συντελεστή βαρύτητας  

 
** Το κατώτατο όριο εισοδήματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της Ελληνικής Στατιστικής Εταιρείας 

 
(Αναλυτικά, βάσει της ΕΛΣΤΑΤ, στο κατώφλι της φτώχειας,  ανήκουν τα άτομα με εισόδημα: 

Ατομικό Εισόδημα: 5.251€ 
Οικογενειακό Εισόδημα: 11.028€ 

Κάθε ενήλικο άτομο του νοικοκυριού θα πρέπει να προσκομίζει το εκκαθαριστικό και θα συνυπολογίζεται.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά οι ορισμοί: 

● Νοικοκυριό: Τα άτομα που διαβιούν στην ίδια οικία 

● Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: Κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην 

κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

● Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Στο πολυπρόσωπο 

νοικοκυριό εντάσσονται τα φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η 

φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και 

● Τέκνο: Κάθε ανήλικο παιδί, από 0 έως 18 ετών 

● Προστατευόμενα μέλη: Στα προστατευόμενα μέλη εντάσσονται: 

1. Τα ανήλικα άγαμα τέκνα (0 - 18 ετών) 

2. Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί  το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας τους και 

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές  ή  σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα 

τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.  

Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, 

εφόσον κατά  τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. 

3. Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη 

στρατιωτική τους θητεία. 

● Α.με.Α: 

            Άτομα με πιστοποιημενη αναπηρία άνω του 67% από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. 

● Μονογονεϊκές Οικογένειες: Ως μονογονέας νοείται ο γονέας/ κηδεμόνας εκείνος ο οποίος  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 

Με σκοπό την διασφάλιση  μη αποκλεισμού, η επιλογή των δικαιούχων, θα γίνεται μηνιαία,  με την 

παρακάτω αναλογία: 



 

 

 

● Πολύτεκνες οικογένειες 30 % 

● Τρίτεκνες 20 % 

● Μονογονεϊκές  20 % 

● Πυρηνικές οικογένειες 20 % 

● Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   


