
     

 
                        

 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι, ο ∆ήµος Στυλίδας για τρίτη συνεχόµενη 
χρονιά συµµετέχει στο πρόγραµµα της Ε.Ε δωρεάν διανοµής 
προϊόντων σε άπορους της χώρας έτους 2013. Ο ∆ήµος, 
αξιολογήθηκε ως επιλέξιµος φορέας, στο Πρόγραµµα ∆ωρεάν 
∆ιανοµής Τροφίµων σε απόρους της χώρας – Πρόγραµµα Ε.Ε – 
έτους 2013  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. Κατόπιν τούτου γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόµενο 
τα παρακάτω: 
Tελικοί δικαιούχοι (ή δικαιούχοι) του προγράµµατος ∆ωρεάν 
∆ιανοµής Τροφίµων  ορίζονται αποκλειστικά άποροι που 
διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα σύµφωνα µε το άρθρο 3 της 
Κ.Υ.Α. υπ’αριθµ.279/23460/414/22-02-2013. Το κριτήριο 
επιλεξιµότητας διαµορφώνεται βάσει οικονοµικών και 
κοινωνικών στοιχείων και είναι: 
 
1) Για το άπορο άτοµο το ατοµικό εισόδηµα µέχρι και 7.200 € 
 
2) Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδηµα, ως 

ακολούθως:  
α) για οικογένεια µε 2 µέλη (αιτών / ούσα και ο/η σύζυγος ή 
αιτών/ούσα και ένα προστατευόµενο µέλος), µέχρι και 10.700 €  
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β) για οικογένεια µε 3 µέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή 
αιτών/ούσα και ένα προστατευόµενο µέλος ή αιτών/ούσα και 
δύο προστατευόµενα µέλη), µέχρι 11.520 € 
γ) για οικογένεια µε 4 µέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή 
αιτών/ούσα και δύο προστατευόµενα µέλη ή αιτών/ούσα και 
τρία προστατευόµενα µέλη), µέχρι 14.400 € 
δ) για οικογένεια µε 5 µέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος µε 
τρία προστατευόµενα µέλη ή αιτών/ούσα και  τέσσερα 
προστατευόµενα µέλη), µέχρι και 17.280 €  
ε)  για κάθε ένα προστατευόµενο µέλος πέραν των τριών, το 
εισόδηµα προσαυξάνεται κατά 2.880 €. 
 
3) Στην περίπτωση άπορου ατόµου, που έχει αναπηρία 67% 

και άνω, το εισοδηµατικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 
3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, µε ένα ή και 
περισσότερα µέλη που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και 
άνω, το εισοδηµατικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά 
το ίδιο ποσό. 

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο 
πρόγραµµα, µπορούν να καταθέσουν αίτηση στην έδρα του 
∆ήµου, στη Στυλίδα καθώς και στην έδρα των ∆ηµοτικών 
ενοτήτων Εχιναίων & Πελασγίας έως και την Παρασκευή 31 
Μαΐου 2013. Μετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής, οι 
υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα 
θεωρούνται εκπρόθεσµες. 
Οι ενδιαφερόµενοι ως τελικοί δικαιούχοι του προγράµµατος, 
υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση συµµετοχής 
στο πρόγραµµα, µέσω αποκλειστικά ενός φορέα 
εκπροσώπησης του οριστικού πίνακα η οποία συνοδεύεται µε 
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά: 
 
1) Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας 
2) Άδεια ∆ιαµονής σε ισχύ (µόνο για αλλοδαπούς Τρίτων 

χωρών) 
3) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου 

εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 2012 ή Έντυπο Ε1) 
µόνο για λήψη στοιχείων. Είναι απαραίτητο να 
συµπληρωθεί ο αριθµός των προστατευόµενων µελών 
και να αποδειχθεί αν απαιτείται µε ανάλογη βεβαίωση 
(π.χ φοιτητής – α). Ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί από το 
ΤΑΧΙS  όπου θα ληφθεί υπόψη η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 



∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 µε τα στοιχεία που αναφέρονται 
σε αυτήν. ∆εν προβλέπεται ένσταση για πληροφορίες που 
δεν δηλώθηκαν (π.χ δεν δηλώθηκε η αναπηρία). 

 Παρακαλούµε για την έγκαιρη συµµετοχή των δικαιούχων στο 
πρόγραµµα µε κατάθεση της αιτήσεώς τους και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την σωστή σύνταξη των καταστάσεων µε 
τα πλήρη στοιχεία και την αποστολή τους στην αρµόδια 
υπηρεσία. Για την συλλογή των αιτήσεων έχει οριστεί αρµόδια 
υπάλληλος στο ∆ήµο Στυλίδας η κα. Στίγκα Κωνσταντίνα  
(Ελευθερίου Βενιζέλου 31, 2ος Όροφος) και στο τηλέφωνο 
2238350112, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          


