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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας ενηµερώνουµε ότι από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
αλληλεγγύης δόθηκε παράταση υποβολής των Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΕΠ I) .
Έτσι

η νέα ηµεροµηνία υποβολής των Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα Επισιτιστικής

και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΕΠ I) από µέρους των δυνητικά ωφελουµένων, ορίζεται
η 15η Ιουλίου 2015 µε καταληκτική ηµεροµηνία την 5η Αυγούστου 2015.
Σηµειώνεται ότι ο ι αιτήσεις θα υποβάλλονται µέσω του Η∆ΙΚΑ και οι δυνητικά ωφελούµενοι
µπορούν να απευθύνονται:
1. Στις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης
2. Στους ∆ήµους µόνιµης κατοικίας τους
3. Στους Συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων
που είναι πιστοποιηµένοι φορείς και µέσω αυτών θα υποβάλλονται οι αιτήσεις.
Σηµειώνεται ότι στην Κοινωνική Σύµπραξη της Περιφέρειας Κρήτης συµµετέχουν:
1. Η Περιφέρεια Κρήτης ως δικαιούχος του προγράµµατος
2. Η Εκκλησία της Κρήτης
3. Όλοι οι ∆ήµοι της Κρήτης (µέσω των Κοινωνικών τους Υπηρεσιών και ∆οµών)
4. Το Πανεπιστήµιο Κρήτης
5. Το ΑΤΕΙ Κρήτης
6. Οι Σύλλογοι πολυτέκνων και τριτέκνων της Κρήτης
7. Τα Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα Α. και Μ. Καλοκαιρινού
8. Ο Σύνδεσµος Μελών Γυναικείων σωµατείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου
9. Τα Νοµαρχιακά Σωµατεία ΑµεΑ νοµών Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνης
10. Η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης
Στους ωφελούµενους θα παρέχονται πακέτα τροφίµων, είδη οικιακού καθαρισµού,
προσωπικής υγιεινής, ρουχισµός, βρεφικά και παιδικά είδη, ανάλογα σε ποσότητα µε τον αριθµό
των µελών της οικογένειας, έτσι όπως θα εξειδικευτεί µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
επιλογής αυτών.
Παράλληλα µε τη διανοµή τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής θα παρέχονται στους
ωφελούµενους:
1.

Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης,

I. Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, σε ενήλικες που αντιµετωπίζουν µεγάλο
πρόβληµα επιβίωσης και εντάσσονται στο πρόγραµµα από τις κοινωνικές υπηρεσίες
και ∆οµές των ∆ήµων της Κρήτης.
II. Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και ενδυνάµωσης και κοινωνικής ένταξης
παιδιών σε ατοµικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας από τις κοινωνικές υπηρεσίες
και ∆οµές των ∆ήµων της Κρήτης
2.

∆ιατροφικές Συµβουλές

3.

Συµβουλές υγιεινής διαβίωσης

4.

Συµβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισµού

5.

Νοµικές συνδροµές

6.

Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών

7.

Κοινωνικά φροντιστήρια µέσω των συµπραττοµένων εταίρων

8.

Υλοποίηση πολιτιστικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά
ωφελούµενους µέσω των ∆ήµων

9.

Εκδροµές µέσω των ∆ήµων

10.

Παροχή χώρων για παιγνίδι συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν
σχετική πρόσβαση

Για την ένταξη στο πρόγραµµα σύµφωνα µε την µε αρ. ∆23/οικ.19162/1277/25-05-2015
ΦΕΚ1066/Β΄ Υπουργική Απόφαση το εισόδηµα του ωφελούµενου όπως προκύπτει από τη
φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονοµικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω
όρια πραγµατικού εισοδήµατος: 3.000€ ετησίως για µεµονωµένο άτοµο και 4.500€ ετησίως για το
ζευγάρι, προσαυξανόµενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώµενο µέλος της οικογένειας και
900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώµενο µέλος της οικογένειας.
Σε µονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο εξαρτώµενο ανήλικος µέλος λογίζεται ως ενήλικας.
Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Ετήσιο
Εισόδηµα
Μεµονωµένο άτοµο
3.000€
Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώµενο µέλος ή άτοµο
4.500€
µε 1 ανήλικο εξαρτώµενο µέλος
Οικογένεια µε 1 ανήλικο εξαρτώµενο µέλος ή άτοµο µε
5.400€
2 ανήλικα εξαρτώµενα µέλη
Οικογένεια µε 2 ανήλικα εξαρτώµενα µέλη ή άτοµο µε 3
6.300€
ανήλικα εξαρτώµενα µέλη
Οικογένεια µε 3 ανήλικα εξαρτώµενα µέλη ή άτοµο µε
7.200€
4 ανήλικα εξαρτώµενα µέλη
Οικογένεια µε 4 ανήλικα εξαρτώµενα µέλη ή άτοµο µε
8.100€
5 ανήλικα εξαρτώµενα µέλη
Οικογενειακή κατάσταση

Μηνιαίο
Εισόδηµα
250€
375€

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης

450€
525€
600€
675€

