ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Αµυνταίου (∆Η.Κ.Ε.Α.) σε
συνεργασία µε τον ∆ήµο Αµυνταίου προκειµένου να υποβάλλει αίτηση στη Γενική
∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Φλώρινας για τη δωρεάν διανοµή τροφίµων από τα αποθέµατα της παρέµβασης
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων οργανώνει, επειγόντως, καταγραφή των
δικαιούχων µέχρι 30/3/2012.
∆ικαιούχοι της δωρεάν διανοµής τροφίµων ορίζονται αποκλειστικά και µόνο
άπορα άτοµα ή άπορες οικογένειες από ορεινές ή µειονεκτικές περιοχές,
όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία 81/645, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Ως άπορα άτοµα σύµφωνα µε τον αρ. φυλ. ΦΕΚ 660/20-2-2011 αρ. απόφασης
22830 θεωρούνται:
•

•
•

Τα άτοµα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατοµικό ή οικογενειακό
εισόδηµα µέχρι και 12.000 ευρώ, προσαυξανόµενο µέχρι 15.600 ευρώ για
τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόµενο παιδί
και έως 16.800 για κάθε ένα από τα επόµενα ανήλικα ή προστατευόµενα
παιδιά.
Οι πάσχοντες από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήµατα µε εισοδήµατα ως
18.000 ευρώ
Τα άτοµα όπου δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία µε εισοδήµατα έως
16.800 ευρώ.

Κάθε αίτηση ενδιαφεροµένου πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
•
•
•
•
•
•
•

Αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα
Υπεύθυνη ∆ήλωση για τη συµµετοχή του δικαιούχου στο πρόγραµµα µέσω
ενός και µόνο φορέα υλοποίησης
Φωτοτυπία Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νοµίµου εγγράφου
ταυτοποίησης
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο
Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από το ∆ήµο
Θεωρηµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος
της εφορίας για το προηγούµενο έτος.
Στην περίπτωση πασχόντων από βαριά, ανίατα ή δυσίατα νοσήµατα,
απόφαση κρατικού φορέα υγείας µε τον οποίο βεβαιώνεται το νόσηµα του
αιτούντος και χαρακτηρίζεται ως βαρύ ή δυσίατο ή ανίατο.

Οι αιτήσεις θα γίνονται στα γραφεία των τοπικών κοινοτήτων, στα κατά τόπου
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) καθώς και στα γραφεία διοίκησης της
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Αµυνταίου (∆Η.Κ.Ε.Α.) που
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Αµυνταίου, στην δοµή του Κ.Ε.Κ.
Πέραν της προθεσµίας (30-3-2012) δεν θα γίνονται αιτήσεις δεκτές.
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