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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Σο ΝΠΔΔ «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ» Δήμου Ερέτριασ θα ςυμμετέχει ωσ
φορέασ υλοποίηςησ ςτο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομήσ Σροφίμων ςε
απόρουσ, έτουσ 2013, του Τπουργείου Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Σροφίμων.
Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν διανομή τροφίμων ςε απόρουσ τησ χώρασ.
Δικαιούχοι ορίζονται αποκλειςτικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορεσ οικογένειεσ
τησ ΕΕ που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα ςτην Ελλάδα. Άπορα άτομα
θεωρούνται όςοι έχουν ετήςιο ατομικό ή οικογενειακό ειςόδημα εντόσ των
ορίων που αναφέρονται ςτη (ΚΤΑ 279/23460/22-2-2013 ΥΕΚ Β΄ 414/2013):
Σο πρόγραμμα φέτοσ έχει εφαρμογή ςτο ςύνολο τησ επικράτειασ του Δήμου
Ερέτριασ, με ανάδοχο φορέα υλοποίηςησ (προμήθειασ, μεταφοράσ και διανομήσ
των τροφίμων) το ΝΠΔΔ «Ο ΔΑΥΝΗΥΟΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ».
Σα κριτήρια επιλεξιμότητασ για τουσ απόρουσ διαμορφώνονται βάςει
οικονομικών και κοινωνικών ςτοιχείων, ωσ εξήσ:
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό ειςόδημα μέχρι και 7.200 ευρώ.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό ειςόδημα, ωσ ακολούθωσ:
1) Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούςα και ο/η ςύζυγοσ ή αιτών/ούςα και
ένα προςτατευόμενο μέλοσ) μέχρι και 10.700 ευρώ.
2) Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούςα και ο/η ςύζυγοσ μ’ ένα
προςτατευόμενο μέλοσ ή αιτών/ούςα και δυο προςτατευόμενα μέλη)
μέχρι και 11.520 ευρώ.
3) Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούςα, και ο/η ςύζυγοσ με δυο
προςτατευόμενα μέλη ή αιτών/ούςα και τρία προςτατευόμενα
μέλη)μέχρι και 14.400 ευρώ.
4) 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 ευρώ.
5) Για κάθε ένα προςτατευόμενο μέλοσ, πέραν των τριών, το ειςόδημα
προςαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ.
3. την περίπτωςη άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το
ειςοδηματικό κριτήριο προςαυξάνεται κατά 3.600 ευρώ. Επίςησ, ςε
περίπτωςη άπορησ οικογένειασ, με ένα ή και περιςςότερα μέλη, που
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παρουςιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το ειςοδηματικό κριτήριο,
προςαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποςό.
Σα άπορα άτομα και οι άπορεσ οικογένειεσ εντόσ των κριτηρίων επιλεξιμότητασ,
ωσ δικαιούχοι του προγράμματοσ δωρεάν διανομήσ τροφίμων (ενδεικτικά:
ζυμαρικά, ρύζι, ελαιόλαδο και τυρί), θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα
ςυμμετοχήσ, προςκομίζοντασ τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. χετική αίτηςη (ςε ειδικό έντυπο που θα τουσ δίδεται) .
2. Υωτοτυπία ταυτότητασ ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου
ταυτοποίηςησ .
3. Άδεια παραμονήσ, ςτισ περιπτώςεισ αλλοδαπών με νόμιμη διαμονή ςτη
χώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του Δήμου Ερέτριασ που επιθυμούν να
ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα πρέπει να καταθέςουν τισ αιτήςεισυπεύθυνεσ δηλώςεισ τουσ και τα δικαιολογητικά ςτο ΝΠΔΔ «Ο ΔΑΥΝΗΥΟΡΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ» (τηλ. 22290 60605).
Οι αιτήςεισ θα μπορούν να υποβάλλονται από 1 Μαΐου έωσ και τισ 31 Μαΐου
2013.
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