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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

 

Συνεχίζεται η διανομή των τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 

Επαρχείου Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου στους δικαιούχους .   Η 

διανομή γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Επαρχείο με ιδιαίτερο 

σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα  των ωφελούμενων. Επειδή κάποιοι 

καλοθελητές επιχείρησαν όπως το κάνουν πάντα  να αναρτούν και να 

γράφουν ανακρίβειες και κακοήθειες οφείλουμε να διευκρινίσουμε  τα 

εξής:  

 Τα χρήματα για την αγορά των ειδών του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

προέρχονται από πόρους και κονδύλια  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

ύστερα από την απόφαση και την πρωτοβουλία που  είχε ο 

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.  Για την 

προμήθεια των ειδών που διανέμονται έγινε διεθνής διαγωνισμός με  

όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που ορίζει ο νόμος.  Μετά την 

κατακύρωση  του διαγωνισμού  στον προμηθευτή  που έδωσε την 

μεγαλύτερη έκπτωση , εστάλησαν οι αντίστοιχες  ποσότητες  για τους 

δικαιούχους στις Επαρχιακές Ενότητες.  

  Με πρωτοβουλία του Έπαρχου Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου  κ. 

Γιάννη Μηνατσή λειτουργεί και στη δική μας Επαρχιακή Ενότητα , 

Κοινωνικό Παντοπωλείου αφού  διαμορφώθηκε ο κατάλληλος χώρος  με 

την απαιτούμενη υποδομή.   Πριν ένα χρόνο αναρτήθηκαν και δόθηκαν 

στη δημοσιότητα όσα προβλέπονται προκειμένου να είναι κάποιος 

δικαιούχος και ζητήθηκε από όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Επαρχείου.  Το 



σύνολο των δικαιολογητικών εστάλησαν στην αρμόδια υπηρεσία της 

Περιφέρειας στη Ρόδο όπου έγινε από ειδική επιτροπή με αυστηρά 

κριτήρια η αξιολόγηση.  Η Επιτροπή έστειλε σε όσους είχαν υποβάλει 

δικαιολογητικά και στον καθένα χωριστά,  έγγραφο με το οποίο τους 

ενημέρωνε  ότι εγκρίθηκε το αίτημα τους γιατί πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις ή σε όποιον απορρίφθηκε τους λόγους της απόρριψής τους. 

Η επιτροπή έστειλε στη συνέχεια την οριστική λίστα των δικαιούχων στο 

Επαρχείου προκειμένου να γίνει η διανομή των τροφίμων.  Οπότε κάθε 

άλλη άποψη που εκφράζεται δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι όσοι άλλοι ενδιαφερόμενοι θέλουν να 

ενταχθούν στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου μπορούν 

να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  στην αρμόδια υπάλληλο 

του Επαρχείου κα. Γεωργία Κασίμη προκειμένου να προωθηθούν στην 

αρμόδια επιτροπή για αξιολόγηση.  

                                          ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα οικονομικά κριτήρια που 

προβλέπονται είναι τα εξής: 
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προς την αντίστοιχη υπηρεσία 

της Περιφερειακής Ενότητας που είναι κάτοικος  ,  από τον/την εκπρόσωπο 

της οικογένειας, όπου θα δηλώνεται η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της 

οικογένειας και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την υπηρεσία 

σε περίπτωση μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

3. Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντα/σας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής 

για αλλοδαπούς/ές 

4. Ε1, Εκκαθαριστικό έτους και Ε9 για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που 

ζει στην ίδια κατοικία               

5. Πιστοποιητικό αναπηρίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση για κάποιο μέλος της 

οικογένειας 

6. Αποδεικτικό στοιχείο για την μηνιαία πληρωμή δόσεων δανείου ή μισθωτήριο 

συμβόλαιο για ενοίκιο, ποσό το οποίο αφαιρείται από τον υπολογισμό του 

συνολικού εισοδήματος.  

7.  Για  τους αλλοδαπούς βεβαίωση από την αντίστοιχη ΔΟΥ της χώρα τους για 

εισοδήματα και ακίνητη περιουσία αλλοδαπής. 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Μέλη οικογένειας Ετήσιο Εισόδημα 

Εισόδημα οικογενειών με μέλος που 

έχει αναπηρία >67% ή 

μονογονεϊκών ή  τρίτεκνων ή 

πολύτεκνων οικογενειών με ανήλικα 

τέκνα  

1 άτομο 6.000 9.600 

2 άτομα 7.800 11.400 

3 άτομα 9.600 13.200 

4 άτομα 11.400 15.000 



 

5 άτομα 13.200 16.800 

6 άτομα 15.000 18.600 

7 άτομα 16.800 20.400 

8 άτομα 18.600 22.200 

9+  άτομα   20.400 24.000 


