Ηράκλειο
27/6/2011
Αριθ. Πρωτ.: οικ.96486

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τον ∆ήµο Ηρακλείου (Γραφείο έκδοσης αδειών περιπτέρων & τσιγάρων)
ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η αριθ. 305/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου
µε την οποία αποφασίζεται η προκήρυξη 21 νέων θέσεων-αδειών περιπτέρων που θα
χορηγηθούν σε Πολεµιστές της Κύπρου, σε Άτοµα µε Αναπηρία & σε Πολύτεκνους σύµφωνα
µε το Ν. 3648/2008.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι - µόνιµοι κάτοικοι των ∆ηµοτικών ενοτήτων του ∆ήµου
Ηρακλείου (δηλ. οι κάτοικοι των ενοτήτων Ηρακλείου, Ν.Αλικαρνασσού, Τεµένους, Παλιανής
& Γοργολαΐνη), να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδροµικώς, µέχρι 12/8/2011 τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Π∆ 37/2009 για την κατηγορία τους.
Θα προτιµηθούν οι κάτοικοι της ∆ηµοτικής ενότητας Ηρακλείου, στην οποία υπάρχουν οι
νέες θέσεις των περιπτέρων και µόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δικαιούχοι που πληρούν
τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Π.∆. 37/2009 θα αποκατασταθούν κάτοικοι των
πλησιέστερων ∆ηµοτικών ή Τοπικών Ενοτήτων που ανήκουν στο ∆ήµο Ηρακλείου.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
1.Στην οδό Νικολάου Κρασαδάκη (συµβολή οδών) αριστερά από Λεωφ.Κνωσσού
(My home) 1 θέση
2.Στην οδό Αναστασίου Καραναστάση- Λεωφ.Αλεξάνδρου Παπαναστασίου-Ιόλης
(πλατεία) 1 θέση
3.Στην διασταύρωση Συλάµου-Αγίου Βλάση-Βασιλιών (Εθνικής Αντιστάσεως-Μάνου
Κατράκη) 1 θέση
4.Στην οδό Ούλαφ Πάλµε δεξιά αριθ. 261, 1 θέση
5.Στην οδό ∆ερβενακείων (παράλληλος Εθνικής οδού) 1 θέση
6.Στα Νταµάρια –οδός Εµµανουήλ Ξάνθου (πριν το 40ο Νηπιαγωγείο) 1 θέση
7.Στους κοινόχρηστους χώρους οδού ΕΑΜ-Νικολάου Καµπιτάκη 2 θέσεις
8.Στο Κέντρο Λαϊκής Επιµόρφωσης µετά τα ΤΕΙ (στο χώρο αναστροφής του
λεωφορείου) 1 θέση
9.Στην πλατεία Γουρνών Τεµένους δίπλα στην είσοδο του πάρκου 1 θέση
10.Στην Λεωφόρο Νικολάου Παναγιωτάκη (στην εσοχή πριν τα φανάρια του
Παγκρητίου Σταδίου) 1 θέση
11.Στην οδό Σπύρου Μουστακλή –στο 42ο ∆ηµοτικό Σχολείο 1θέση
12.Στην οδό Χριστοµιχάλη Ξυλούρη (πίσω από βενζινάδικο) 1 θέση
13.Στην οδό ∆ηµητρίου Μακρή –Ηρακλή γωνία 1 θέση
14.Στην οδό Μνησικλή (κάθετος προς Αγ.Γεώργιο Κορακοβούνι από Μασταµπά)
1 θέση
15.Στην πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 θέση
16.Στην κεντρική διαµορφωµένη πλατεία των ∆αφνών 1 θέση
17.Στην πλατεία Νέου Κοιµητηρίου 1 θέση
18.Στην οδό Εµµανουήλ Ξάνθου 1 θέση
19.Στην οδό Ούλαφ Πάλµε (νέα µελέτη) 1 θέση
20.Στην οδό Αντωνίου Καστρινάκη (ανατολικά µπροστά στο τετράγωνο µεταξύ των
οδών Πατριάρχου Φωτίου και ∆ιγενή Ακρίτα) 1 θέση

∆ικαιούχοι είναι:
1) Οι πολεµιστές της Κύπρου & τα τέκνα τους εφόσον αυτά έχουν αναπηρία άνω του 60%,
σύµφωνα µε την παρ. 9γ του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971. Τα πρόσωπα αυτά θεωρείται ότι
αντιµετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβληµα εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό του Τµήµατος
Κοινωνικής Πρόνοιας του ∆ήµου Ηρακλείου. Ως µακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν
παραµείνει εκτός αγοράς εργασίας, παρόλο που την αναζητούν, για χρονικό διάστηµα ανώτερο
του ενός (1) έτους.
2) Τα άτοµα µε αναπηρία (Α µε Α), µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω, που έχουν περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση εξαιτίας
οποιασδήποτε χρόνιας σωµατικής ή πνευµατικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, η οποία
αποδεικνύεται από γνωµάτευση της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής
του
άρθρου
6
του
ν.
2556/1997
(Α`
270).
3) Οι πολύτεκνοι, όπως ορίζονται στο άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 (Α` 229), όπως αυτό
εκάστοτε ισχύει.
Προϋποθέσεις:
Για την παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών:
α. Κατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται την παραχώρηση διαµένοντας σε αυτόν για µία 5ετία
τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Εάν σε κάποια ∆ηµοτική ή τοπική
Κοινότητα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχα πρόσωπα, δύναται να
αποκατασταθούν σ' αυτή τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 του Π.∆ 37/09 πρόσωπα, τηρούµενης της
σειράς προτιµήσεως και του ποσοστού αναλογίας του άρθρου 3 του παραπάνω Π.∆, τα οποία
διαµένουν στις υπόλοιπες ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου προτιµώµενων όσων
κατοικούν εγγύτερα στην εν λόγω θέση.
β. ∆εν υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση στο ∆ηµόσιο ή σε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή
Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα, στην οποία το ∆ηµόσιο έχει το σύνολο ή την
πλειοψηφία των µετοχών ή ∆ηµόσια Επιχείρηση ή Οργανισµό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαµβάνει
σύνταξη λόγω υπηρεσίας του σε αυτά ή από µεταβίβαση, λόγω θανάτου σύνταξης προσώπου
που υπηρετούσε σε αυτά.
γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην υπερβαίνει για µεν τους πολεµιστές Κύπρου το
εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήµατος από µισθούς και συντάξεις για δε τους
πολύτεκνους και ΑµεΑ, το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήµατος που ισχύει γι
αυτούς, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το ποσό του αναπηρικού ή πολυτεκνικού επιδόµατος.
δ. ∆εν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί µε δική του υπαιτιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώµατος
εκµεταλλεύσεως περιπτέρου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών έχει δικαίωµα νέας αίτησης
παραχώρησης µετά την παρέλευση τριετίας από την ηµεροµηνία παραιτήσεως ή στερήσεως του
παραχωρηθέντος δικαιώµατος.
ε. ∆εν έχει κάνει χρήση της άµεσης ή έµµεσης προστασίας του ν. 2643/1998 (Α' 220).

Κατανοµή - Προτίµηση δικαιούχων ν. 3648/2008
Οι πολεµιστές της Κύπρου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα, σύµφωνα µε την παράγραφο 9γ
του άρθρου 10 Ν.∆. 1044/1971 και οι εναποµένουσες θέσεις περιπτέρων κατανέµονται στα
άτοµα µε αναπηρία και τους πολύτεκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Για τους Πολεµιστές Κύπρου.
α. Αίτηση.
β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599/1986 για πενταετή διαµονή εντός της ∆ηµοτικής ενότητας
Ηρακλείου(-συγκεκριµένα σε ποια ∆ηµοτική ή τοπική Κοινότητα - µε θεωρηµένο το γνήσιο
της υπογραφής).
δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599/1986 σχετικά µε µη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας
στο ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆ ή Ο.Τ.Α ή Τράπεζα ή ∆ηµόσια Επιχείρηση ή Οργανισµό Κοινής
Ωφελείας (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
ε. Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. {των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών
ετών).
στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. (των τριών (3)
τελευταίων οικονοµικών ετών) και στην περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής
δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986, θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
ζ. Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599/1986 περί µη αποκατάστασης του ενδιαφεροµένου µε περίπτερο
σε ολόκληρη τη χώρα {µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
η. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του άρθρου 6
του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α' 270), όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και
το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων των πολεµιστών Κύπρου.
θ. Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ∆ΙΣ/ΓΕΣ. η οποία χορηγείται κατόπιν προσκοµίσεως
πιστοποιητικού τύπου Α' Στρατολογικού Γραφείου.
ι. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου,(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία µας) για
δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠ∆, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν.
1805/1988), το οποίο θα κατατίθεται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την
έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.
ια. Πιστοποιητικό από το Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας του ∆ήµου Ηρακλείου, που να βεβαιώνει
ότι είναι οικονοµικά αδύνατος, ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆. ή από άλλο Φορέα που να
αποδεικνύει ότι είναι µακροχρόνια άνεργος, ή γνωµάτευση της Α.Σ.Υ.Ε, που να αποδεικνύει ότι
έχει προβλήµατα λειτουργικότητας. Η παραποµπή στην Α.Σ.Υ.Ε. θα γίνεται µε µέριµνα της
Γ∆ΟΣΥ/∆ΕΠΑΘΑ. µε την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:

(1) Αίτηση.
(2) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
(3) Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ∆ΙΣ/ΓΕΣ, η οποία χορηγείται κατόπιν προσκοµίσεως
πιστοποιητικού τύπου Α' Στρατολογικού Γραφείου.
(4) Ιατρική Γνωµάτευση.
(5) Βεβαίωση του οικείου συνδέσµου ή συλλόγου πολεµιστών. αναγνωρισµένου από το
ΥΠΕΘΑ. που να βεβαιώνονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος.
Κριτήρια - Μοριοδότηση Πολεµιστών Κύπρου.
1. Οι πολεµιστές της Κύπρου µοριοδοτούνται ως εξής για τον καθορισµό της σειράς τους:
α. Οι έχοντες προβλήµατα λειτουργικότητας λαµβάνουν εκατόν πενήντα (150) µόρια.
β. Οι έχοντες έντονο βιοποριστικό πρόβληµα λαµβάνουν εκατό (100) µόρια.
γ. Οι µακροχρόνια άνεργοι λαµβάνουν πενήντα (50) µόρια.
2. Ως κριτήριο για τον καθορισµό της σειράς στα τέκνα των πολεµιστών Κύπρου λαµβάνεται
υπόψη το ποσοστό αναπηρίας και προηγούνται τα έχοντα µεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας
3. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µορίων για τους πολεµιστές της Κύπρου ή ποσοστών αναπηρίας για
τα τέκνα αυτών, θα προτιµούνται οι έχοντες το χαµηλότερο φορολογητέο οικογενειακό
εισόδηµα.
2. Για τα Άτοµα µε Αναπηρία.
α. Αίτηση.
β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για πενταετή διαµονή εντός της ∆ηµοτικής
ενότητας Ηρακλείου(-συγκεκριµένα σε ποια ∆ηµοτική ή τοπική Κοινότητα - µε θεωρηµένο το
γνήσιο της υπογραφής).
δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599,1986 σχετικά µε µη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας
στο ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή Ο.ΤΑ ή Τράπεζα ή ∆ηµόσια Επιχείρηση ή Οργανισµό Κοινής
Ωφελείας (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
ε. Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών
ετών).
στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. (των τριών (3)
τελευταίων οικονοµικών ετών) και σε περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής
δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986 θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
ζ. Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599/1986 περί µη αποκατάστασης του ενδιαφεροµένου µε περίπτερο

σε ολόκληρη τη χώρα (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
η. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του άρθρου 6
του ν. 2556/1997. όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό
αναπηρίας.
θ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει κάνει χρήση της άµεσης ή έµµεσης
προστασίας του ν. 2643/ 1998. όπως ισχύει σήµερα.
ι. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία µας), για
δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠ∆. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν.
1805/1988 (ΦΕΚ Α' 199). το οποίο θα κατατίθεται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και
πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.
Κριτήρια - Μοριοδότηση Ατόµων µε Αναπηρία
Ως κριτήρια για τον καθορισµό της σειράς στα άτοµα µε αναπηρία. Έλληνες πολίτες και πολίτες
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, λαµβάνονται το
ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και η οικογενειακή κατάσταση, ως
εξής:
α. Ο αριθµός των µορίων µε βάση το κριτήριο της αναπηρίας καθορίζεται σύµφωνα µε τον
ακέραιο αριθµό, στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό αναπηρίας τους, πολλαπλασιαζόµενο µε το
συντελεστή πέντε (5).
β. Ο αριθµός των µορίων µε βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως
εξής:
αα. Για τον έγγαµο ή διαζευγµένο ή άγαµο ή χήρο γονέα που έχει την επιµέλεια ενός (1) ή
περισσότερων τέκνων προστίθενται επιπλέον τριάντα (30} µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Αν
στην οικογένεια υπάρχει τέκνο ή σύζυγος µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
και άνω, προστίθενται επιπλέον πενήντα (50) µόρια.
ββ. Για το ανήλικο τέκνο µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σε
περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, προστίθενται επιπλέον εκατό (100) µόρια.
γ. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µορίων θα προτιµούνται οι έχοντες το χαµηλότερο φορολογητέο
οικογενειακό εισόδηµα.
3. Για τους Πολύτεκνους.
α. Αίτηση.
β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599/1986 για πενταετή διαµονή εντός της ∆ηµοτικής ενότητας
Ηρακλείου(-συγκεκριµένα σε ποια ∆ηµοτική ή τοπική Κοινότητα -µε θεωρηµένο το γνήσιο
της υπογραφής).
δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599/1986 σχετικά µε µη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας

στο ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή ΟΤΑ ή Τράπεζα ή ∆ηµόσια Επιχείρηση ή Οργανισµό Κοινής
Ωφελείας (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής),
ε. Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών
ετών).
στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρηµένο οπό την αρµόδια ∆.Ο.Υ. (των τριών (3)
τελευταίων οικονοµικών ετών) και στην περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής
δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση ταυ ν. 1599/1986 θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
ζ. Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599^1986 περί µη αποκατάστασης του ενδιαφεροµένου µε περίπτερο
σε ολόκληρη τη χώρα (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
η. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την
πολυτεκνική ιδιότητα.
θ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986. ότι δεν έχει κάνει χρήση της άµεσης ή έµµεσης
προστασίας του ν. 2643/ 1998, όπως ισχύει σήµερα.
ι. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του άρθρου 6
του ν. 2556/1997. όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό
αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας µέλους της οικογένειας).
ία. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία µας),, για
δικαστική χρήση {άρθρο 577 του ΚΠ∆. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν.
1805/1988, το οποίο θα κατατίθεται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την
έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.
Κριτήρια - Μοριοδότηση Πολυτέκνων.
Ως κριτήριο για τον καθορισµό της σειράς στους πολύτεκνους 'Έλληνες πολίτες και πολίτες
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα. λαµβάνεται η
οικογενειακή κατάσταση, όπως παρακάτω:
α. Μεταξύ των πολυτέκνων προτιµούνται κατά σειρά οι έχοντες περισσότερα µόρια, τα οποία
υπολογίζονται ως εξής:
αα. Εκατό (100) µόρια λαµβάνει κάθε ανήλικο τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, µέχρι την ηλικία
των έξι (6) ετών.
ββ. Εκατόν πενήντα (150) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο που φοιτά κανονικά στο ∆ηµοτικό
σχολείο ή το Γυµνάσιο ή είναι απόφοιτος ∆ηµοτικού ή Γυµνασίου και µέχρι της συµπληρώσεως
του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.
γγ. ∆ιακόσια (200) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο εάν φοιτά κανονικά στο Λύκειο ή είναι
απόφοιτος Λυκείου και µέχρι της συµπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας
τους.
δδ. Τριακόσια (300) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο εάν φοιτά κανονικά σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή είναι
πτυχιούχος αντίστοιχα και µέχρι της συµπληρώσεως του εικοστού πέµπτου (25ου) έτους της

ηλικίας τους.
εε. Εκατό (100) µόρια λαµβάνει ο χήρος(α) πολύτεκνος πατέρας ή µητέρα ή ο µόνος υπόχρεος
για τη διατροφή των τέκνων γονέας.
στστ. Από εκατό (100) µόρια λαµβάνει ο πολύτεκνος γονέας ή το τέκνο αυτού όταν έχει
ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω.
ζζ. ∆ιακόσια (200) µόρια λαµβάνονται σε περίπτωση θανάτου και των δυο γονέων
β. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µορίων θα προτιµούνται οι έχοντες το χαµηλότερο φορολογητέο
οικογενειακό εισόδηµα.
Οι αιτήσεις και τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε
αυτοπροσώπως, είτε ταχυδροµικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆ήµος Ηρακλείου
Για το Γραφείο Περιπτέρων
Αγίου Τίτου 1
Τ.Κ. 71202
Η µοριοδότηση θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π∆ 37/2009 (ΦΕΚ 54/τ.Α/01-4-2009)
µετά την παρέλευση της 12/8/2011.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου στο site
www.heraklion.gr

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Και µε εντολή
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΠΟΛΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ∆ΕΠΑΘΑ/ΓΕΕΘΑ
Πέτρου Ράλλη 1 Ρουφ 17778 Αθήνα
2) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αγωνιστών Κύπρου
1974-Ισµήνης 105 Τ.Κ. 10443 Αθήνα
3) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Πολεµιστών Ελληνικής
∆ύναµης Κύπρου «ΕΛ∆ΥΚ 1974»
Ανδροµάχης 138 Τ.Κ. 17676 Καλλιθέα Αττικής
4) Σύλλογος «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 1974» Θεµιστοκλέους 3-5ος
Όροφος Γραφ. 12 Τ.Κ. 10677 Αθήνα
5) Παγκρήτιος Σύνδεσµος Πολεµιστών Κύπρου 1974
Στ/γου Τζανακάκη 6 Τ.Κ. 73134 Χανιά Κρήτης

6) Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία
(Ε.Σ.ΑµεΑ) Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη Αττικής
Τ.Κ. 16341
7) Παγκρήτιος Σύλλογος Ατόµων µε αναπηρία
Σολωµού Σολωµού 14 Τ.Κ. 71307 Εργ. Κατοικίες Αγ. Αικατερίνης
8) Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
Πλατεία Ελευθερίας 22 Τ.Κ 105553 Αθήνα
9) Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Νοµού Ηρακλείου
Ινάτου 14 Τ.Κ. 71304 Ηράκλειο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο κου ∆ηµάρχου
2) Γραφείο αρµόδιου Αντιδηµάρχου
3) Τµήµα Πληροφορικής για την καταχώρηση στην ιστοσελίδα του ∆.Ηρακλείου (στάλθηκε µε e-mail)
4) Αρµόδιο Τµήµα
5) Τµήµα Γραµµατείας για τον πίνακα ανακοινώσεων

