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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Όπως µας γνώρισε η ∆/νση Αγροτικής  Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων µε το 
αριθ. πρωτ. 819/8-3-2013  έγγραφό της, µε την αριθ. 279/23460/2013 (Β΄ 414)  ΚΥΑ  
καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλεξιµότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησής τους 
του Προγράµµατος ∆ωρεάν διανοµής τροφίµων σε απόρους της Ε.Ε. για το έτος 2013. 

   
∆ικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόµενων δωρεάν προϊόντων ορίζονται αποκλειστικά και 

µόνο άπορα άτοµα ή άπορες οικογένειες  της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που 
διαµένουν νόµιµα  στην Ελλάδα.  

 Το κριτήριο επιλεξιµότητας για τους απόρους 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 µέχρι 2 µέλη  (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα 

προστατευόµενο µέλος)  µέχρι και 10.700 €. 
β) Για οικογένεια  µε 3 µέλη  (αιτών /ούσα και ο/η σύζυγος µε ένα προστατευόµενο µέλος ή 

αιτών/ούσα και δυο προστατευόµενα µέλη)  µέχρι και 11.520 €. 
γ) Για οικογένεια µε 4 µέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος µε δύο προστατευόµενα µέλη ή 

αιτών/ούσα και τρία προστατευόµενα  µέλη)  µέχρι και 14.400 €. 
δ) Για οικογένεια µε 5 µέλη   (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος  µε τρία προστατευόµενα µέλη  η 

αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόµενα µέλη)   µέχρι και 17.280 €. 
ε) Για κάθε ένα προστατευόµενο µέλος πέραν των 3, το εισόδηµα προσαυξάνεται κατά 

2.880 €. 
στ) 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.  

 
  Υποβολή αιτήσεων από 02-05-2013 έως  κ΄ 24-05-2013  κ΄ ώρα  14:00́µ.µ.στο ΚΕΠ  του 

∆ήµου Κόνιτσας. 
 ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται: 

1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο  8 Ν.1599/1986),  η οποία χορηγείται από το 
ΚΕΠ του ∆ήµου. 

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. 
3. Φωτοαντίγραφο άδειας διαµονής σε ισχύ (µόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών). 
4. Α.Φ.Μ. του – της αιτούντα/σης και σε περίπτωση εγγάµων  Α.Φ.Μ. του  συζύγου και της 

συζύγου. 
 

Σηµείωση: Οι κάτοικοι της ∆ηµοτικής Κοινότητας «ΚΟΝΙΤΣΑ» µπορούν να υποβάλλουν τις 
αιτήσεις τους στο ΚΕΠ Κόνιτσας για αποσυµφόρηση και κατά τις απογευµατινές ώρες (από ώρα 
15:00́ µ.µ. έως 19:00́ µ.µ.) από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και Σάββατο  (από ώρα 09:00́π.µ. έως 
13:00́µ.µ.). 
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