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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,  έχοντας  υπόψη  την  αριθ.  233/2018  απόφαση  του
Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας,  η  οποία  ελήφθη  σε  εφαρμογή  των
διατάξεων του ν. 4497/17(ΦΕΚ 171/Α'),

καλεί όσες πολύτεκνες οικογένειες επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο κοινωνικό
πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσής τους για την  κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που
πωλούνται στις λαϊκές αγορές.και οι οποίες έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Τουλάχιστον  δύο  (2)  προστατευόμενα  παιδιά  και  άνω  (όπως  αναφέρονται  στο
εκκαθαριστικό σημείωμα) και

• Οικογενειακό  εισόδημα:  μέχρι  και  τα  τέσσερα  (4)  προστατευόμενα  παιδιά  έως
25.000,00 ευρώ και για κάθε επιπλέον προστατευόμενο παιδί της οικογένειας πέραν
των τεσσάρων, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 2.500 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη των βιοτικών αναγκών με είδη που πωλούνται στις
λαϊκές αγορές (π.χ. τρόφιμα, ρούχα, είδη οικιακής χρήσης). Το προς διάθεση ποσό έως 220.000
ευρώ,  προέρχεται  από  τα  ανταποδοτικά  τέλη  των  Λαϊκών  Αγορών  της  Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης και θα διατεθεί μέσω κουπονιών.

Ο ακριβής αριθμός των κουπονιών, που θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι  δικαιούχοι,  θα είναι
ανάλογος  του  τελικού  αριθμού  των  συμμετεχόντων  και  δικαιούχων,  που  θα  πληρούν  τις
προϋποθέσεις  ένταξης  στο  πρόγραμμα  και  θα  καθοριστεί  με  απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι  ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται  να  προσκομίσουν  από  19-11-2018  έως  30-11-2018  τα
παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, που θα επέχει και δήλωση αποδοχής των όρων

και  προϋποθέσεων  του  προγράμματος,  στην  οποία  θα  αναγράφεται  ο  Αριθμός

Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  και  ο  αριθμός  μητρώου  ΑΣΠΕ/συλλόγου

πολυτέκνων.
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• Πρόσφατο  Πιστοποιητικό  Οικογενειακής  Κατάστασης  από  Δήμο  του  νομού

Θεσσαλονίκης.

• Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2017.

Επισημαίνουμε ότι δεν απαιτείται η κατάθεση νέας αίτησης και δικαιολογητικών για όσους

έχουν  ήδη  καταθέσει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατόπιν πρόσκλησης του

Συλλόγου Πολύτεκνων Γονέων Νομού Θεσσαλονίκης “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ”.

Για την υποβολή αίτησης και κατάθεση δικαιολογητικών μπορείτε να απευθύνεστε:

1.  Στο  Σύλλογο  Πολύτεκνων  Γονέων  Νομού  Θεσσαλονίκης  “ΟΙ  ΑΓΙΟΙ  ΠΑΝΤΕΣ”,

Κουντουριώτου 21 – 3ος όροφος. Τηλ. Επικοινωνίας 2310 552140.

2. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 64- 2ος όροφος, Γραφείο 24.

Τηλ. Επικοινωνίας 2313 325501, 523.

                                                                                        Ο Αντιπεριφερειάρχης 

                                                                           Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος  ΠΚΜ

                                                                                    Κωνσταντίνος Ν. Γιουτίκας
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