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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου/ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας  γίνεται γνωστό ότι 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των τελικών δικαιούχων  του προγράμματος «Δωρεάν διανομής τροφίμων 
στους απόρους της χώρας  έτους 2013». 

Οι  αιτήσεις  των  δικαιούχων,  μέσω  των  φορέων  εκπροσώπησης,  κατατέθηκαν  στο  Τμήμα 
Αγροτικής Οικονομίας  κατά το μήνα Μάιο 2013 και στη συνέχεια έγινε η ηλεκτρονική καταχώρησή τους. Η 
επιλογή  έγινε  με απόλυτα αδιάβλητο τρόπο και με εξονυχιστικό έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτούντων 
σύμφωνα με το ΦΕΚ που εκδίδεται  ανά έτος,  με αυστηρά κοινωνικο-οικονομικά  κριτήρια  και  τα δηλωθέντα 
εισοδήματα των δικαιούχων. 

Ειδικά για το έτος που διανύουμε, ο έλεγχος έγινε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών  
Συστημάτων του Υπ. Οικονομικών και ήταν σε συνάρτηση με τα εισοδήματα που δηλώθηκαν το οικονομικό έτος  
2013 για τα εισοδήματα του 2012 και ολοκληρώθηκε το 2ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Ανά φορέα οι δικαιούχοι είναι:
1. Για το Δήμο Λήμνου : κατατέθηκαν 2.165 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 1372 

και απορρίφθηκαν 793. 
2. Για το Δήμο Αγ. Ευστρατίου: 56 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 36 και 

απορρίφθηκαν 20. 
3. Για την Ιερά Μητρόπολη Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου : 114 αιτήσεις από τις οποίες 

εγκρίθηκαν οι 68 και απορρίφθηκαν 46. 
4.  Για το Σύλλογο Πολυτέκνων Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου: 116 αιτήσεις από τις οποίες 

εγκρίθηκαν οι 50 και απορρίφθηκαν 66. 
5. Για το Γηροκομείο Λήμνου : 21 αιτήσεις και εγκρίθηκαν στο σύνολο τους, όπως ορίζει η 

ΚΥΑ για τις μονάδες κλειστής φροντίδας
6. Για το Σύλλογο Νεφροπαθών Λήμνου: 21 αιτήσεις από τις οποίες  εγκρίθηκαν οι 7 και 

απορρίφθηκαν 14. 
Άρα :Σύνολο αιτήσεων από όλους του φορείς που είχαν κατατεθεί :2.493
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ :1554
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ: 939
Τα τρόφιμα τα οποία θα διανεμηθούν, σύμφωνα με τη ζώνη Γ στην οποία ανήκουν τα νησιά του 

Βορείου Αιγαίου είναι : Λάδι (συνολικά 7.908 λίτρα), ζυμαρικά (συνολικά 17.702 πακέτα του ενός κιλού), κασέρι 
(συνολικά 2.649 πακέτα του μισού κιλού), κεφαλογραβιέρα (3.573 πακέτα του μισού κιλού), φέτα (συνολικά 5.839 
πακέτα του μισού κιλού). Σταδιακά θα γίνει η παραλαβή των τροφίμων από τη Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου και 
στη συνέχεια η διανομή στους δικαιούχους  από τους φορείς εκπροσώπησης των  νησιών μας. 

                                

  

                                      Από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου

  

Μύρινα,  12  Νοεμβρίου 2013                         
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