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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας καλεί 
τους ενδιαφερόµενους φορείς, που επιθυµούν να µετέχουν στο πρόγραµµα «δωρεάν 

διανοµής  τροφίµων σε απόρους της χώρας  για το έτος 2013» να καταθέσουν αίτηση 

συµµετοχής από 1-3-2013 έως και 31-3-2013.  

Ως φορείς εκπροσώπησης, που µεσολαβούν για τη δωρεάν διανοµή των προϊόντων 
στους τελικούς δικαιούχους, θεωρούνται οι φορείς παροχής  υπηρεσιών 
φιλανθρωπικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 

1. ∆ηµόσιες υπηρεσίες  
2. ΝΠ∆∆ (Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, ∆ηµοτικά Γηροκοµεία   

Βρεφοκοµεία κ.α. )      

3. ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε Φιλανθρωπική ∆ράση (π.χ. Σύλλογοι, 
Σωµατεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύµατα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΟΤΑ α΄ 
βαθµού,   Μ.Κ.Ο κ.τ.λ) 

4. Ιερές Μητροπόλεις  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να απευθύνονται 

στο τηλέφωνο 2710-225342 στη  ∆ΑΟΚ  Αρκαδίας ∆εληγιάννη 9, από  όπου 

µπορούν να προµηθευτούν τη σχετική νοµοθεσία και τα ειδικά έντυπα συµµετοχής.   

 

ΕΠ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της ∆/ΝΣΗΣ κ.α.α 

 

ΦΙΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 



 
 Π∆ 

1 Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως,  
Μεγαλόπολη 

2 Σύλλογο Πολυτέκνων Αρκαδίας, Βάρβογλη 7, 

Τρίπολη 

3 Σύλλογο Πολυτέκνων Μεγαλόπολης, 
Κολοκοτρώνη 64, Μεγαλόπολη 

4 Σύλλογος Α.Μ.Ε.Α., 28
ης

 Οκτωβρίου 29 , 

Τρίπολη 

5 ∆εκάζειο Γηροκοµείο,  Αγ. Γεωργίου 0, Τρίπολη 

6 Ίδρυµα Προστασίας Απόρων Τυφλών “Η Αγ. 
Παρασκευή, Τέρµα οδού Γορτυνίας, Τρίπολη 

7 Κοντορούπειο Εκκλησιαστικό 

Γηροκοµείο, Λεωνίδιο 

8 Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο 

Ακαδηµίας 10  Τρίπολη 

9 Σύλλογος Τριτέκνων Μεγαλόπολης 
Υπόψη κ. Νίκου Αποστολόπουλου 

Οδός Καραϊσκάκη Μεγαλόπολη 

10 Σύλλογος Νεφροπαθών, 28
ης

 Οκτωβρίου 29, 

Τρίπολη 

11 Σύλλογος Τριτέκων Οικογενειών Τρίπολης και 
όµορων ∆ήµων « Αρκαδίας». 28

ης
 Οκτωβρίου 23 

Τρίπολη 

12 ∆ήµους της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 2 
 
Αιτήσεις – Μητρώο δικαιούχων 
1. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς υλοποίησης προκειµένου να τύχουν 
κατανοµής σε οποιοδήποτε επιµέρους πρόγραµµα δωρεάν διανοµής 
τροφίµων υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα 1 της παρούσας, κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η 

Ιανουαρίου µέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους. Οποιαδήποτε αίτηση 
υποβληθεί µεταγενέστερα θεωρείται εκπρόθεσµη και οι σχετικοί φορείς 
αποκλείονται του προγράµµατος. Προς τούτο, οι κατά τόπους αρµόδιες 
υπηρεσίες των Περιφερειών προβαίνουν εγκαίρως κάθε χρόνο στην ευρεία 
δηµοσιοποίηση της υλοποίησης των προγραµµάτων µε την ταυτόχρονη 
γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax, ταχυδροµική 
και ηλεκτρονική διεύθυνση) των αρµόδιων για την παραλαβή αιτήσεων 
υπηρεσιών. 
2. Το χρονικό διάστηµα υποβολής των αιτήσεων δύναται να τροποποιείται 
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
3. Κάθε αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
I. Επικυρωµένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης του φορέα (Φ.Ε.Κ.) 
υλοποίησης των προγραµµάτων δωρεάν διανοµής από το οποίο να 
προκύπτει: α) η καταστατική έδρα, β) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν 
το δικαίωµα υπογραφής και εκπροσωπούν το φορέα υλοποίησης, καθώς 
και γ) βεβαίωση αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 
να προκύπτουν οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Παράλληλα, από το 
καταστατικό πρέπει να προκύπτει η φιλανθρωπική δραστηριότητα του 
φορέα και ειδικότερα σχετικά µε το συγκεκριµένο αντικείµενο του 
προγράµµατος (διάθεση τροφίµων, παράθεση συσσιτίων). Στις 
περιπτώσεις που δεν υπάρχει καταστατικό, απαιτείται η υπάρχουσα πράξη 
ίδρυσης του φορέα. 
II. Επίσηµο έγγραφο από το αρµόδιο όργανο εκάστου φορέα υλοποίησης 
για τον καθορισµό του υπεύθυνου (ονοµατεπώνυµο, Α.∆.Τ., στοιχεία 
επικοινωνίας) για την παραλαβή και τη διανοµή των προϊόντων στους 
τελικούς δικαιούχους. 
III. Άδεια λειτουργίας από όπου να προκύπτει η δυναµικότητα ή η 
δυνατότητα φιλοξενίας – περίθαλψης απόρων στην περίπτωση που οι 
φορείς υλοποίησης είναι γηροκοµεία, ορφανοτροφεία, κλπ 
IV. Κανονισµός λειτουργίας ή άλλο κατάλληλο επίσηµο έγγραφο στην 
περίπτωση των συσσιτίων από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη 
κατάλληλων χώρων σίτισης αλλά και ο αριθµός των σιτιζοµένων ατόµων 
V. Ονοµαστική κατάσταση των τελικών δικαιούχων σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή (όπως το υπόδειγµα 2). Στην έντυπη κατάσταση θα 
πρέπει να υπάρχει θεώρηση από αρµόδια δηµόσια αρχή για το γνήσιο της 
υπογραφής του νόµιµου εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης 



VI. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του νόµιµου εκπροσώπου του 
φορέα υλοποίησης των προγραµµάτων της δωρεάν διανοµής, στην οποία 
θα βεβαιώνεται ότι: 
1. όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην κατάσταση του υποδείγµατος 2 
είναι ακριβή, αληθή και σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση 
επιλεξιµότητας. 
2. όλα τα απαραίτητα επίσηµα δικαιολογητικά απορίας των τελικών 
δικαιούχων τους βρίσκονται στα αρχεία του φορέα 
3. αποδέχονται κάθε έλεγχο, που προβλέπεται από την εθνική και 
κοινοτική νοµοθεσία4. τηρούν λογιστικά βιβλία για τις σχετικές ενέργειες. 
Στις περιπτώσεις φορέων που δεν προβλέπεται έκτου νόµου η 
υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων εφαρµόζεται χωριστή λογιστική 
για την υλοποίηση του προγράµµατος 
5. τηρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και είναι ενήµεροι για τις 
λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος όπως αυτές ορίζονται στις 
σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις. 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά των τελικών δικαιούχων µαζί µε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά που φυλάσσονται στο αρχείο του φορέα υλοποίησης, 
συνοδεύουν την αίτηση συµµετοχής και διαβιβάζονται στις κατά τόπους 
αρµόδιες υπηρεσίες του άρ. 2, παρ. 1 της παρούσας, οι οποίες µετά τον 
έλεγχο αυτών στο 100 %, προβαίνουν στην κατάρτιση της κατάστασης των 
επιλέξιµων φορέων υλοποίησης και επιστρέφουν τα δικαιολογητικά των 
τελικών δικαιούχων στους φορείς για τη συνέχιση τήρησης αυτών στο 
αρχείο τους. 
3. Στο αρχείο του φορέα υλοποίησης τηρούνται υποχρεωτικά, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται κάθε έτος υλοποίησης του 
προγράµµατος δωρεάν διανοµής, κατά τελικό δικαιούχο και κατά 
περίπτωση: 
I. Αίτηση του τελικού δικαιούχου για την συµµετοχή του στο πρόγραµµα 
II. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συµµετοχή του στο 
πρόγραµµα µέσω ενός και µόνο φορέα υλοποίησης 
III. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νοµίµου εγγράφου 
ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου 
IV. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση 
οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες και µονογονεϊκές οικογένειες) 
V. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από το ∆ήµο, στις περιπτώσεις που οι 
τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στις κατηγορίες ΙΧ.1 και ΙΧ.2 της 
παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης 
VI. Θεωρηµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος Φόρου 
Εισοδήµατος του προηγούµενου έτους εφαρµογής του προγράµµατος. Σε 
περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό 
σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκοµίσει αντίγραφο της 
φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την ∆.Ο.Υ.. Επίσης στην 
περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή 
φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 
θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρµόδια 
δηµόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο 
δικαιούχος υποχρεούται να το προσκοµίσει άµεσα 



VII. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, 
κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσηµα του πάσχοντος, ανάλογα µε τη 
σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί 
δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία VII της παραγράφου 3 του άρθρου 
1 της παρούσας απόφασης. 
4. Οι φορείς υλοποίησης οφείλουν να συντάσσουν, καταστάσεις µε τα 
στοιχεία των τελικών δικαιούχων που παρέλαβαν τα τρόφιµα µέσω των 
προγραµµάτων της δωρεάν διανοµής (ονοµατεπώνυµο, αριθµό δελτίου 
ταυτότητας, Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ηµεροµηνία 
παραλαβής, παραληφθείσα ποσότητα και υπογραφή). Τις εν λόγω 
καταστάσεις αποστέλλουν σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στην οικεία 
∆/νση του άρ.2, παρ. 1 της παρούσας, το αργότερο εντός µηνός από το 
πέρας της διανοµής και όπως ορίζουν οι εκάστοτε κοινές υπουργικές 
αποφάσεις εφαρµογής των προγραµµάτων. 
5. Οι φορείς υλοποίησης που λειτουργούν συσσίτια σε απόρους 
υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους όσα από τα προαναφερόµενα 
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά είναι διαθέσιµα 
από τους τελικούς δικαιούχους. Υποχρεούνται να τηρούν βιβλία αποθήκης 
και παρακολούθησης της κατανάλωσης του προϊόντος που κάθε φορά 
διανέµεται. Ενηµερώνουν δε ανά τρίµηνο τις αρµόδιες ∆/νσεις του άρ.2, 
παρ. 1 της παρούσας, για την εξέλιξη της διανοµής των προϊόντων, η 
οποία ενδέχεται να πραγµατοποιείται σε µακρύ χρονικό διάστηµα, και έως 
την ολοκλήρωση αυτής, δεδοµένου ότι οι τελικοί δικαιούχοι δε λαµβάνουν 
τα προϊόντα σε µορφή πακέτων. 
6. Οι κατά τόπους αρµόδιες ∆/νσεις του άρ. 2, παρ. 1της παρούσας, 
ελέγχουν την πληρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών των 
αιτήσεων συµµετοχής των τελικών δικαιούχων στο εν λόγω πρόγραµµα, 
προτού υποβάλλουν στη ∆/νση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις λίστες των τελικών δικαιούχων, οι οποίοι οφείλουν να 
πληρούν τα κριτήρια της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Η 
αρµόδια ∆/νση Περιφέρειας τηρεί ηλεκτρονικό µητρώο δικαιούχων ανά 
φορέα υλοποίησης, το οποίο διαβιβάζεται σε αυτήν από τους ίδιους τους 
φορείς υλοποίησης που επιθυµούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Η 
ηλεκτρονική αποστολή των αρχείων είναι υποχρεωτική για το 
διασταυρωτικό έλεγχο των υποβληθέντων καταστάσεων. Το µητρώο 
δικαιούχων διαβιβάζεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.− ∆/νση Πληρωµών 
Αγροτικών Ενισχύσεων – Τµήµα Παρέµβασης το αργότερο µέχρι 30 
Ιουνίου εκάστου έτους. 


