
 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩ ΣΗ Ε.Ε. 

 

 

1. Με βάση την υπ’ αριθ. 40946/23-3-2005 Κ.Υ.Α. των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, που καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης της 

Ε. Ευρώπης, δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά 

και μόνο άπορα άτομα. 

 

Ως άπορα άτομα σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α. θεωρούνται τα άτομα που 

έχουν οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 15.000 ευρώ, 

προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο ή 

προστατευόμενο παιδί. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις 

πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση 

μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο 

πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό 

τρόπο. Παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα, θεωρούνται ως άπορα, 

ανεξαρτήτως εισοδήματος. 

 

2. Οι πολύτεκνες οικογένειες – μέλη της Ενώσεώς μας, εάν επιθυμούν να 

ενταχθούν στα σχετικά προγράμματα και να συμπεριληφθούν στις καταστάσεις 

που θα υποβληθούν στη Δ/νση Γεωργίας να προσκομίσουν ή να αποστείλουν 

στην Ε.Π.Α. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, φωτοαντίγραφο του τελευταίου 

εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας στην οποία ανήκουν προκειμένου να 

εξακριβωθεί εάν έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτεί η ως άνω απόφαση για να 

ενταχθούν στο σχετικό πρόγραμμα. 

 

3. Προς διευκόλυνσή σας ενημέρωσή σας, παραθέτουμε παρακάτω πίνακα 

που δείχνει το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος, που 

πρέπει να έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες για να δικαιούνται δωρεάν τρόφιμα, 

ανάλογα με τον αριθμό των ανηλίκων παιδιών ή προστατευομένων μελών ή 

περιπτώσεων πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα κ.λπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

πος δείσνει ηο ύτορ ηος εηήζιος οικογενειακού ή αηομικού ειζοδήμαηορ, πος ππέπει να έσοςν οι πολύηεκνερ οικογένειερ για να 

 δικαιούνηαι δυπεάν ηπόθιμα ηηρ Ε.Ε., ανάλογα με ηον απιθμό ηυν ανηλίκυν ή πποζηαηεςομένυν παιδιών κλπ. 
 

 

 

 
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ      ΜΕ  ΤΖΤΓΟ              ΑΝΗΛΙΚΑ Ή ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ                 ΜΕ  ΒΑΡΙΑ ΑΝΙΑΣΑ        ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ      ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
              ή                     ΠΡΟΑΤΞΗΗ                               ΠΡΟΑΤΞΗΗ 20%                                                         ή                               ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
      ΑΣΟΜΙΚΟ                      30%                                                                                                                        ΔΤΙΑΣΑ ΝΟΗΜΑΣΑ        
    ΕΙΟΔΗΜΑ                                              1π         2π         3π         4π         5π         6π         7π         8π                                                    

 

 

        15.000                     19.500            22500  25500  28500  31500  34500  37500  40500  43500     ΠΡΟΑΤΞΗΗ 50%          ΠΡΟΑΤΞΗΗ   α. Ωρ ειζόδημα νοεί- 

                              ΕΠΙ ΣΟΤ ΑΡΥΙΚΟΤ           40% ΕΠΙ ΣΟΤ   ηαι ηο θοπολογούμε- 

                                ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ                ΑΡΥΙΚΟΤ           νο ππαγμαηικό ή ηεκ- 

                                       ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ  μαπηό και ηο απαλ-  

                              (15000 Υ 50% = 7500) Ε ΟΠΟΙΟΝ      λαζζόμενο ή θοπο- 

                                            ΔΕΝ ΕΥΕΙ        λογούμενο με ειδικό 

                                                     ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ       ηπόπο. 

                             ΚΑΣΟΙΚΙΑ        β. Παιδιά πος εγκα- 

                                 ηαλείπονηαι ζε ιδπύ- 

                                         (15000Υ40%=     μαηα θευπούνηαι υρ 

                                                6000)            άποπα, ανεξαπηήηυρ 
                                                     ειζοδήμαηορ.  

 

 

 

 

   Σχετική:  Η υπ' αριθ. 40946/23 Μαρτίου 2005 κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  

                 και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 



4. Εξυπακούεται ότι: 

    α) Θα αποκλεισθούν από το πρόγραμμα δωρεάν παραλαβής προϊόντων όσοι δεν 

προσκομίσουν, εντός της ταχθείσης ημερομηνίας (31/12/2011) το εκκαθαριστικό 

σημείωμα της Εφορίας και 

    β) Δεν θα ληφθούν υπόψη εκκαθαριστικά σημειώματα προηγουμένων ετών.  

 
 

 

 

 

 

 

 


