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Αρ. Πρωτ. 565 Αθήνα, 15/7/2015 

 
Προς       ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις- 

Μέλη της ΑΣΠΕ 

 

Εγκύκλιος αρ. 2 / 2015 

 

ΘΕΜΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 

 

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω για το 

προκείμενο θέμα. 

1. Στο εν θέματι πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και οι πολύτεκνες 

οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, αφού τα 

εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που απαιτούνται για να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα αυτό μια ωφελούμενη πολύτεκνη οικογένεια, είναι στην ουσία 

απαγορευτικά, πέραν της πολύπλοκης διαδικασίας που απαιτείται για την 

υποβολή της αιτήσεως.  

   Ειδικότερα τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που 

απαιτούνται για την ένταξη μιας πολύτεκνης οικογένειας στο παραπάνω 

πρόγραμμα, έχουν ως κατωτέρω:  

 
Οικογενειακή κατάσταση Ετήσιο 

Εισόδημα  

Μηνιαίο 

Εισόδημα  

Μεμονωμένο άτομο 3.000 ευρώ 250 ευρώ 
Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή 

άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος 
4.500 ευρώ  375 ευρώ  

Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή 

άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 
5.400 ευρώ 450 ευρώ  

Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή 

άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 
6.300 ευρώ 525 ευρώ 

Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή 

άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 
7.200 ευρώ 600 ευρώ 

Οικογένεια με ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο 

με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 
8.100 ευρώ 675 ευρώ 

  

Τα περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη στο ΤΕΒΑ είναι, η συνολική 

φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 115.000 

ευρώ κατά άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 για κάθε επιπλέον ενήλικο 

http://www.aspe.gr-/
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και κατά 15.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό 

όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.   

2. Πέραν των ανωτέρω για το πρόγραμμα αυτό σάς γνωρίζουμε τα 

παρακάτω:  

-Ι- 

Σκοπός του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

 Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους υποστηρίζει 

δράσεις που αφορούν τη διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 

προς τους απόρους και αποσκοπεί στην κοινωνική συνοχή και στη μείωση 

του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού.  

-ΙΙ- 

Διάρκεια του Επιχειρησιακού προγράμματος  

 Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασιλικής Υλικής 

Συνδρομής.  

 Η περίοδος εφαρμογής του διαρκεί από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η 

Δεκεμβρίου 2020 και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας.  

 

-ΙΙΙ- 

Παροχές του Προγράμματος  

 Οι παροχές του Προγράμματος στους ωφελούμενους, οι οποίοι 

πληρούν  τις παραπάνω προϋποθέσεις συνίστανται σε:  

α) Παροχή τροφίμων (νωπό κρέας σε μοσχάρι, χοιρινό και κοτόπουλο, 

φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βρεφικές τροφές, είδη προσωπικής υγιεινής 

και γενικής καθαριότητας. 

β) Έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων σε αστέγους και 

γ) Μαγειρεμένα σχολικά γεύματα σε μαθητές των Δημοτικών Σχολείων. 

 

-IV- 

Διαδικασία υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων  

 Οι ωφελούμενες πολύτεκνες οικογένειες που πληρούν τις 

προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσουν τις 

φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2015 (χρήση του έτους 2014). 

 Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση δεν υπέβαλαν δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο 

οικονομικό έτος, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις 

αντίστοιχες δηλώσεις.  

-V- 

Προθεσμία υποβολής της αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων  

και τρόποι υποβολής  

http://www.aspe.gr-/
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  Η αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 

15 Ιουλίου 2015 έως 5 Αυγούστου 2015, με έναν από τους παρακάτω 

τρόπους:  

 Είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS). 

 Είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης . 

Η αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή 

προσαρτημένη στην ιστοσελίδα: https://www.idika.org.gr/teba/ και κατέχει 

θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. 

Οι Κοινωνικές Συμπράξεις ανέρχονται σε 57 συνολικά σε όλη τη χώρα, 

αναφέρονται στον προσηρτημένο πίνακα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 

1064/Β/5-6-2015 και είναι η συνεργασία Εταίρων, Φορέων και Οργανώσεων 

(επί του προκειμένου των Συλλόγων πολυτέκνων) σε τοπικό επίπεδο, η οποία 

κατοχυρώνεται με τη συνυπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας.  

 

-VΙ- 

Ενέργειες Συλλόγων Πολυτέκνων 

 Οι Σύλλογοι Πολυτέκνων θα πρέπει επί του προκειμένου:  

α. Να ειδοποιήσουν τις πολύτεκνες οικογένειες, μέλη τους, που έχουν τις 

αναφερθείσες παραπάνω προϋποθέσεις (εισοδηματικά και περιουσιακά 

κριτήρια) να υποβάλλουν αίτηση, με έναν από τους παραπάνω τρόπους που 

επιθυμούν, από 15 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2015. 

β. Να παροτρύνουν τις πολύτεκνες οικογένειες – μέλη τους, που θα 

υποβάλλουν αίτηση, να δηλώσουν ως ΔΟΜΗ το Σύλλογο Πολυτέκνων 

που ανήκουν για την παραλαβή των προϊόντων μέσω του Συλλόγου 

τους, δεδομένου ότι ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη 

ΔΟΜΗ από την οποία θα παραλάβει τα προϊόντα (Δήμος, εκκλησία, 

Σύλλογος Πολυτέκνων κ.λπ.). 

γ.  Να διευκολύνουν τα μέλη τους, που έχουν τις προϋποθέσεις, στην 

υποβολή της αιτήσεως.  

δ.  Να έλθουν σε συνεννόηση με την αρμόδια Κοινωνική Σύμπραξη της 

Περιφερείας τους, όπως αυτές αναγράφονται στο προσηρτημένο στην 

παρούσα εγκύκλιο ΦΕΚ. 

 

Συνημμένα 1 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

        Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας                      Ο Διευθυντής 

 

 

 

 Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ Χρυσόγελος          Χαράλαμπος Παύλος 
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