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ΝΕΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ : 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Ηρακλείου 

«Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου» έχουν άτομα – νοικοκυριά που διαμένουν στα 

διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων 

πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάση κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών 

στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, καθώς και οι 

δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας και δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ /FEAD. 

Τα όρια για τη φτώχεια όπως τα δημοσίευσε η ΕΛ.ΣΤ.Α.Τ. στις 27/07/2022 είναι: 5.251€ και 

αυξάνεται κατά 0,5 (2.625,50€) για το δεύτερο ενήλικα και κάθε παιδί άνω των 14 ετών, ή 0,3 

(1.575,30€) για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών. Το εισόδημα θα υπολογίζεται κατά κεφαλήν, 

διαιρώντας με τα μέλη της οικογένειας το συνολικό ποσό δηλωμένων εισοδημάτων, είτε είναι 

φορολογητέα είτε όχι. Πραγματικό εισόδημα νοείται το φορολογητέο εισόδημα συνολικό 

καθαρό-πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης) 

που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους, μετά 

την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων υπέρ του 

δημοσίου της εισφοράς αλληλεγγύης και των ακαθάριστων εσόδων. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 5.251,0 €

ΕΓΓΑΜΟ ΑΤΕΚΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 7.876,5 €

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΈΝΑ ΤΕΚΝΟ 7.876,5 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 1 ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ 9.451,8 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 1 ΑΝΗΛΙΚΟ Ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ ΕΩΣ 15-18 ΕΤΩΝ 10.502,0 €

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΤΕΚΝΑ 9.451,8 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ 11.027,1 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΑΝΗΛΙΚΑ  Ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΕΩΣ 15-18 ΕΤΩΝ 13.127,5 €

ΜΟΝΟΓΟΝΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ 11.027,1 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 3 ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ 12.602,4 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 3 ΑΝΗΛΙΚΑ  Ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΕΩΣ 15-18 ΕΤΩΝ 15.753,0 €  
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Τα εισοδήματα αυτά προκύπτουν από τα δηλωθέντα στην δήλωση του αιτούντα και δεν 

αφορούν στα τεκμήρια διαβίωσης, στα επιδόματα διατροφής αναδοχής και προνοιακά 

επιδόματα αναπηρίας, όπως ορίζονται από τον Ν. 4172/2013 (άρθρο 11, παρ. 3). Αναφορικά 

με την ακίνητη περιούσια και πάλι όπως ορίζεται από την Υ.Α., δεν θα πρέπει να ξεπερνά, ανά 

αιτούντα, τις 115.000 €, προσαυξανόμενη κατά 20.000 € για κάθε επιπλέον ενήλικα και 15.000 

€, για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο άτομο. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική αξία της ακίνητης 

περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250.000 €. 

Ως ενήλικοι προστατευόμενοι οικογενειών θεωρούνται άτομα έως 25 ετών που φοιτούν σε 

Σχολές ΤΕΙ/ΑΕΙ/Ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, άνεργοι εγγεγραμμένοι 

στον ΟΑΕΔ και στρατεύσιμοι. 

Επιπλέον αυτού του σκεπτικού διατηρήθηκε η διερεύνηση διάφορων κοινωνικών κριτηρίων, 

που συνυπολογίζονται στο καθαρά λογιστικό κομμάτι της αξιολόγησης, όπως, ενοικιαζόμενη, ή 

ιδιόκτητη κατοικία, ανεργία, χρόνια χρήση ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, χρήση ουσιών, 

ιατρικές γνωματεύσεις που να πιστοποιούν εργασιακή ανικανότητα και γενικά οποιοδήποτε, 

πιστοποιήσιμο, δεδομένο, που να συνεπάγεται δυνητικό κοινωνικό αποκλεισμό, που 

αναλόγως αυξάνει και τα όρια. Επιπλέον, επιλέγεται τα ενήλικα τέκνα των οικογενειών που 

λαμβάνουν μερίδες φαγητού και δεν δύνανται να είναι προστατευόμενα μέλη των οικογενειών 

τους (άνω των 25, ή έως 25 ετών, μη εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ή μη κατέχοντες 

μαθητική/σπουδαστική/φοιτητική ιδιότητα), να καταθέτουν αυτόνομα δικαιολογητικά, που να 

κατοχυρώνουν ατομικά την δυνατότητα σίτισης / ή παροχή βοήθειας. 

Επισης, διατηρείται, σαν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας, η ενυπόγραφη αίτηση και το 

έντυπο συναίνεσης  όπως προβλέπει ο τελευταίο νόμος περί ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων (GDPR), από κάθε ενδιαφερόμενο, που κατοχυρώνει τις δομές των Ιδρυμάτων, ως 

προς την συλλογή και διατήρηση, σε αρχείο, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πολιτών, 

από κάθε φύσης νομικές εμπλοκές και ταυτόχρονα, φτάνει στο επιθυμητό επίπεδο την 

συναίνεση του ενδιαφερόμενου, στην προοπτική επίσκεψης του Κοινωνικού Λειτουργού 

(επίσκεψη που είναι υποχρεωτική, προκειμένου να εκτιμηθούν επαρκώς οι κοινωνικές 

ανάγκες, καθώς και η ποιότητα ζωής εν γένει, που χρήζει ενίσχυσης από μια υπηρεσία 

κοινωνικοπρονοιακού ενδιαφέροντος και στόχων), είτε στην προοπτική συλλογής κοινωνικού 

ιστορικού από τους αρμόδιους Κοινωνικούς Λειτουργούς της υπηρεσίας. 

Τέλος, διατηρούμε την δυνατότητα στο μέλλον, και όποτε προκύπτει νέα καταγραφή από 

φορείς (ΕΛΣΤΑΤ), να αλλάξουμε τα κριτήρια αυτά αναλόγως. 

Εκ μέρους των δομών, 

 Κοκκώνης Διονύσης (Κοινωνικό Συσσίτιο) 

Μαράκης Αντώνιος (Κοινωνικό Παντοπωλείο) 
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