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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

∆ΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ 

 

Ο ∆ήµος Νέστου στα πλαίσια της ένταξης της Πράξης «∆οµή Σίτισης ∆ήµου Νέστου» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» καλεί τους 
ενδιαφερόµενους κατοίκους του, να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στη 
∆οµή Σίτισης του ∆ήµου, για το χρονικό διάστηµα 1/9/2022 έως 31/8/2023. 

Το πρόγραµµα υλοποιείται µε την εποπτεία του ∆ήµου Νέστου ο οποίος θα αναλάβει και την 
κάλυψη του κόστους προµήθειας των πρώτων υλών για τα γεύµατα που θα 
παρασκευάζονται σε καθηµερινή βάση και στη συνέχεια θα διανέµονται στους δικαιούχους 
κατ’ οίκον θέλοντας να υποστηρίξει τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες που πλήττονται ή 
απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό και την αντιµετώπιση του 
φαινοµένου αυτού. 

Για την  Ένταξη  στη δοµή Σίτισης οι ωφελούµενοι επιλέγονται µε βάση 
συνδιαστικά κριτήρια όπως αυτά παρουσιάζονται στον κανονισµό λειτουργίας και 
έχουν ως εξής:  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Εντοπιότητα Το πρόγραµµα εξυπηρετεί 
οικογένειες/νοικοκυριά που κατοικούν στο 
∆ήµου Νέστου 

Φορολογική ∆ήλωση 
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα 
Λογαριασµός ∆ΕΚΟ 

Αδυναµία 
κάλυψης 
ανάγκης 
καθηµερινής 
διατροφής 

• Άτοµα µε αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης 
(από χρόνια ασθένεια, προχωρηµένο 
γήρας, κατάκλιση) που διαβιούν σε 
συνθήκες φτώχειας και στερούνται 
οικογενειακού περιβάλλοντος 

• Υποσιτιζόµενα παιδιά λόγω φτώχειας 
της οικογένειας 

• Άτοµα που δεν µπορούν να 
παρασκευάσουν φαγητό, λόγω 
έλλειψης υποδοµών και ενεργειακής 
φτώχειας (διακοπή ηλεκτροδότησης, 
υδροδότησης, έλλειψη οικοσυσκευών 
κ.α.)  

Ιατρικά 
πιστοποιητικά/βεβαιώσεις 
Λογαριασµοί ∆ΕΚΟ µε 
ενδείξεις διακοπής ή 
βεβαιώσεις διακανονισµών 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

• Οικογένειες µε ανήλικα τέκνα 
• Άτοµα που διαβιούν µοναχικά χωρίς 

υποστηρικτικό περιβάλλον 

Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης 



 

• Οικογένειες που διαβιούν σε ακραία 
φτώχεια 

Οικονοµική 
κατάσταση 

Ως εισόδηµα οικογένειας/ νοικοκυριού 
λογίζεται το άθροισµα των ετήσιων 
εισοδηµάτων όλων των ενήλικων µελών που 
συµβιώνουν 
Για την αξιολόγηση της οικονοµικής 
κατάστασης αξιοποιείται το κατώφλι της 
ΕΛΣΤΑΤ όπως ανακοινώνεται κάθε φορά 

• ∆ήλωση εισοδήµατος 
φυσικών προσώπων (Ε.1) 
του τελευταίου 
φορολογικού έτους όλων 
των µελών του 
νοικοκυριού 

• Εκκαθαριστικό του 
τελευταίου φορολογικού 
έτους όλων των µελών του 
νοικοκυριού. 

Εάν το εισόδηµα του 
νοικοκυριού µεταβληθεί θα 
προσκοµίζονται αντίστοιχα 
δικαιολογητικά που το 
αποδεικνύουν (πρόσφατη 
ανεργία, µισθοδοσία) 

Καθεστώς 
κατοικίας 

Ενοικιαζόµενη Ιδιόκτητη / παραχωρηµένη • ∆ήλωση στοιχείων 
ακίνητων (Ε9) ή υπεύθυνη 
δήλωση περί µη κατοχής 
ακίνητης περιουσίας όλων 
των µελών του νοικοκυριού 

• Ε2 
Συνθήκες 
∆ιαβίωσης 

Τα άτοµα που διαβιούν στο δρόµο ή σε 
ακατάλληλα καταλύµατα µπορούν να 
ενταχθούν στο πρόγραµµα, µε την 
προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις 
κοινωνικές υπηρεσίες των ∆ήµων ή των 
Κέντρων Κοινότητας. Η διαπίστωση της 
έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκµηριωθεί 
µόνο µέσω του εντύπου της φορολογικής 
δήλωσης. 

Κοινωνική έρευνα για την 
διερεύνηση των συνθηκών 
διαβίωσης των ωφελουµένων 
µονάδων (π.Χ. διαπίστωση 
αστεγίας), που διενεργείται 
από κοινωνικό λειτουργό 

Έκτακτες 
καταστάσεις 
που 
δηµιουργούν 
συνθήκες 
άµεσης 
κοινωνικής 
παρέµβασης 
και 
φροντίδας 
της 
καθηµερινής 
διατροφής 

Περιπτώσεις ανηλίκων όπου διαπιστώνεται 
ότι παραµελείται σοβαρά η καθηµερινή σίτισή 
τους από κοινωνικό λειτουργό, το σχολείο 
φοίτησης 

Έκθεση κοινωνικής έρευνας 

Άτοµα που διαβιούν µε συγγενείς αλλά 
παραµελούνται σοβαρά ή κακοποιούνται 

Έκθεση κοινωνικής έρευνας 

Αιφνίδιος θάνατος µέλους οικογένειας που 
φρόντιζε για την διατροφή µη 
αυτοεξυπηρετούµενου ατόµου 

Ληξιαρχική πράξη θανάτου/ 
εκτίµηση διερεύνηση της 
ανάγκης 

Πρόσφατη ασθένεια / αναπηρία που καθιστά 
το άτοµο µη αυτοεξυπηρετούµενο 

Γνωµάτευση Πιστοποίησης 
Αναπηρίας ΚΕΠΑ ή βεβαίωση 
υγειονοµικής επιτροπής 
Ιατρική βεβαίωση ή εξιτήριο / 
εκτίµηση ανάγκης 

Πρόσφατη ανεργία Κάρτα ανεργίας 

∆ιαζύγιο / πρόσφατη διάσταση Έκθεση κοινωνικής έρευνας 
– σχετικά έγγραφα  



 

Έξωση ∆ικαστική απόφαση 

Φυλάκιση µέλους οικογένειας Βεβαίωση φυλάκισης 

Άλλος λόγος Αποδεικτικό ή έκθεση 
κοινωνικής έρευνας 

Ωφελούµενοι 
από άλλα 
προγράµµατα 

ΚΕΑ, ΤΕΒΑ/FEAD Αποδεικτικό  

 

∆ικαιούχοι του προγράµµατος για την δωρεάν σίτιση είναι: 

-Μόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Νέστου. (βεβαίωση µόνιµης κατοικίας) 

Ο µέγιστος αριθµός ωφελουµένων στο πρόγραµµα δωρεάν σίτισης, δεν µπορεί να υπερβαίνει 

τους 150. 

Σε περίπτωση που ο αριθµός των δικαιούχων για την δωρεάν σίτιση υπερβεί τον ανώτερο 

µέγιστο αριθµό, η σειρά προτεραιότητας θα λαµβάνεται µε εισοδηµατικά κριτήρια. 

 

Ενδιαφερόµενοι που δεν πληρούν τα κριτήρια για την ένταξη τους στο πρόγραµµα δωρεάν 

σίτισης, θα µπορούν να ενταχθούν κατ΄ εξαίρεση µε ειδική τεκµηριωµένη εισήγηση της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία δύναται να πραγµατοποιεί κατ΄ οίκον κοινωνική έρευνα για τη διασταύρωση των 

στοιχείων και διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης. Καθώς επίσης και να πραγµατοποιεί 

επανέλεγχο των δικαιολογητικών σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

 

Η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγµατοποιείται στο : 

• Κέντρο Κοινότητας µε Παράρτηµα Ροµά του ∆ήµου Νέστου τηλ. 2591023585 

(Γενναιοπούλου Σοφία)  

και ώρες 8:00 µε 14:00. 

 

Η κατάθεση δικαιολογητικών αρχίζει στις 18/8/2022 και λήγει στις 31/8/2022. 

Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί ο µέγιστος αριθµός δικαιούχων θα συνεχίσουν να 

γίνονται δεκτές αιτήσεις έως 15/9/2022 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Αίτηση 

2. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου 

3. Εκκαθαριστικό Εφορίας (Τελευταίου Οικονοµικού Έτους σε φωτοτυπία) 

4. Φορολογική ∆ήλωση Ε1  (Τελευταίου Οικονοµικού Έτους σε φωτοτυπία) 



 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαµήνου ) 

6. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ως αναφέρονται στα κριτήρια του ανωτέρου πίνακα κατά περίπτωση. 

 

  

                              

                                                  Ο ∆ήµαρχος Νέστου 

                                                                     

 

 

 

                                                                                       Μιχαηλίδης Σάββας 

                            

 

 


