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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 298/2017 απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 

4264/14, όπως αυτός αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 4325/15,  

καλεί όσες πολύτεκνες οικογένειες επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Διάθεση 

ειδών λαϊκών αγορών σε ευπαθείς ομάδες»  και οι οποίες έχουν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

• Τουλάχιστον 2 προστατευόμενα παιδιά και άνω (αναφέρονται στο εκκαθαριστικό 

σημείωμα) 

• Οικογενειακό εισόδημα : μέχρι και 4 προστατευόμενα παιδιά έως 13.500 € και για κάθε 

επιπλέον προστατευόμενο παιδί της οικογένειας πέραν των τεσσάρων, το εισοδηματικό 

όριο αυξάνεται κατά 1.500 €. 

να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στις ομοσπονδίες στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι.  

Στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών με είδη λαϊκών αγορών (π.χ. 

φρούτα, λαχανικά, ρούχα, κ.λ.π.). Το προς διάθεση ποσό των 1.024.921 € προέρχεται από τα 

ανταποδοτικά τέλη των Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής. 

Ο ακριβής αριθμός των κουπονιών, που θα διατεθούν ανά δικαιούχο, θα προκύψει μετά 

την οριστικοποίηση του Μητρώου ωφελουμένων του προγράμματος από την Δ/νση Κοινωνικής 

Μέριμνας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. απόφαση 298/2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν από 15.09.2017 έως 04.10.2017 τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 
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• αίτηση που θα επέχει και δήλωση αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων του 

προγράμματος, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου 

ΑΣΠΕ/ομοσπονδίας  

• Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του φορολογικού έτους 2015 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο 

Επισημαίνουμε ότι δεν απαιτείται η κατάθεση νέας αίτησης και δικαιολογητικών για 

όσους ήδη έχουν καταθέσει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην πιλοτική 

πρόσκληση των ομοσπονδιών. 

 

Ακολουθεί πίνακας με τις ομοσπονδίες πολυτέκνων της Περιφέρειας Αττικής, στις 

οποίες μπορείτε να απευθύνεστε για την κατάθεση των δικαιολογητικών. 

 

                                                                                  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

                                                                                               ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ  

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών (ΕΠΑ)  Πειραιώς 68Β,  

Τ.Κ.104 36  

Αθήνα  

210-52 38 150  

210-52 35 807  

210-52 36 673 

Εθνική Οργάνωση Πολυτέκνων Αθηνών 

(ΕΟΠΑ) 

Αγ. Κωνσταντίνου 6, 

Τ.Κ 104 31  

Αθήνα(Ομόνοια) 

210-52 32 689 

210-52 33 988 

Ένωση Πολυτέκνων Ν Ιωνίας  

 

Χάλκης 38, Πευκάκια - 

Ινέπολη,  Τ.Κ 142 33 

Νέα Ιωνία  

210-27 99 222 

 

Παμπειραϊκή Ένωση Πολυτέκνων Κέκροπος 6-8  

T.K. 185-31 

 Πειραιάς 

210-41 77 757 

Σύλλογος Πολυτέκνων Περιστερίου &  

Δυτικής  Αττικής 

 

Ευαγγελιστρίας 12, 

Τ.Κ.121 34, 

 Περιστέρι 

210-57 53 009 
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