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ΓΙΑ ΝΕΕΣ  ΕΝΤΑ ΞΕΙΣ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  
ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   

 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βόλου λειτουργεί από το 2012 με ιδίους 
πόρους και ίδια μέσα, σε Δημοτικό κτίριο επί της συμβολής των οδών Κ. 
Κουρουνιώτη 20 & Ολυμπιονίκη Αγνώντα. Από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2017 
λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 658/16-02-2017 (Α.Δ.Α.: 
ΩΛΝΒ7ΛΡ-ΣΥ1) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο και 
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  Βόλου» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 
2326/07-08-2019 (Α.Δ.Α.: 9ΟΙ57ΛΡ-ΠΔΞ).  

Η Δομή  συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση 
της φτώχειας και κάθε είδους διάκρισης,  με την κάλυψη πρωτογενών αναγκών 

διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου Βόλου που αδυνατούν οικονομικά να 
ανταποκριθούν και μέσω της προαγωγής της πρόσβασης μειονεκτούντων ομάδων 

σε  υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας.  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διανέμει, κάθε μήνα, σε ενταγμένα ωφελούμενα 
νοικοκυριά, τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής,  είδη ένδυσης 
και υπόδησης, παιχνίδια, βιβλία, κ.α.. 

Για την ένταξη νέων ωφελουμένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, απευθύνεται 

ανοικτή πρόσκληση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις, κατά 
το χρονικό διάστημα από 10 Μαρτίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2020, κάθε Τρίτη και 

Πέμπτη, από ώρα 09:00 έως 13:00, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Κ. 
Κουρουνιώτη 20 & Ολυμπιονίκη Αγνώντα, περιοχή Καραγάτς).  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων είναι τα εξής: 

1) Αίτηση (χορηγείται από τη δομή). 

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για όλα τα ενήλικα μέλη του 
νοικοκυριού) ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ (για κάθε 
ενήλικο και ανήλικο μέλος του νοικοκυριού). 

4) Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από τον ∆ήµο ή αντίγραφο λογαριασµού 
∆ηµόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η 
διεύθυνση κατοικίας.  

5) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων (έντυπο Ε1) χρήσης 2018 και του εκκαθαριστικού σημειώματος 
(για κάθε ενήλικο μέλος του νοικοκυριού).  

6) Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) (των ενηλίκων ή και 
προστατευόμενων μελών).  

Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα µε την κατάσταση του υποψηφίου-
δυνητικού δικαιούχου:  

• Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή αποδεικτικό ανανέωσης, εφόσον πρόκειται για 
άνεργο (για κάθε ενήλικο μέλος του νοικοκυριού).  

• Επίσηµη Ιατρική Γνωµάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβληµα υγείας.  

• Γνωµάτευση Πρωτοβάθµιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτοµα µε Ειδικές 
Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόµενων µελών).  

• Μισθωτήριο συµβόλαιο (ηλεκτρονικό/TAXISNET), στην περίπτωση που 
µισθώνεται κατοικία.  

• Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.  

• Εγκεκριµένη αίτηση Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)  

• Αντίγραφο εξατοµικευµένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρµόδια 
δηµόσια ή δηµοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, µε την οποία µπορεί να 
διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης 
του ατόµου ή της οικογένειας (διάσταση, µονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, 
αδυναµία εξυπηρέτησης, κλπ).  

• Σε περίπτωση που το µονήρες άτοµο ή οποιοδήποτε µέλος του αιτούντος 
νοικοκυριού λαµβάνει οποιοδήποτε βοήθηµα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική 
παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.   

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.  

Ως οικονομικό έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων ορίζεται 
το 2019, λαμβάνονται δηλαδή υπόψη οι φορολογικές δηλώσεις που αφορούν στα 

εισοδήματα του 2018.  Μετά την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 

2020, θα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο εισόδημα φορολογικού έτους 2019 

https://thessaloniki.gr/wp-content/uploads/2018/05/aitisi-koinoniko-pantopoleio-2018.pdf
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δηλαδή, όπως αποτυπώνεται στις νέες δηλώσεις για τα εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2019. 

Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια  για την συγκεκριμένη παροχή, είναι τα εξής: 

ΤΥΠΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (€)  

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ 4.718,00 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 7.077,00 

3 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 9.436,00 

4 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 11.795,00 

5 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 14.154,00 

6 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 16.513,00 

7 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 18.872,00 

8 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 21.231,00 

9 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 23.590,00 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ <14 6.133,40 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ <14 7.548,80 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ <14 8.964,20 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ <14 10.379,60 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 5 ΠΑΙΔΙΑ <14 11.795,00 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 6 ΠΑΙΔΙΑ <14 13.210,40 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 7 ΠΑΙΔΙΑ <14 14.625,80 

1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 8 ΠΑΙΔΙΑ <14 16.041,20 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ <14 8.492,40 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ <14 9.908,00 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ <14 11.323,40 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ <14 12.738,80 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 5 ΠΑΙΔΙΑ <14 14.154,20 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 6 ΠΑΙΔΙΑ <14 15.569,60 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 7 ΠΑΙΔΙΑ <14 16.985,00 

2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 8 ΠΑΙΔΙΑ <14 18.400,40 

(κλίμακα ισοδυναμίας: Το ισοδύναµο µέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται µε 
βάση την τροποποιηµένη κλίµακα του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε την οποία ορίζεται 
συντελεστής στάθµισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για το δεύτερο ενήλικα και 

µέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά 13 ετών και κάτω ). 
 

                                                 


 ΕΛΣΤΑΤ, Δειγματοληπτική Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών  Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC), 

έτους 2018, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2017. Κατώφλι κινδύνου φτώχειας μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις, κατά τύπο νοικοκυριού: 2018.».  
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Για κάθε εξαρτώμενο παιδί >14 ετών, ο συντελεστής στάθμισης είναι ο ίδιος με του 

δεύτερου ενήλικα, ήτοι 0,5. Π.χ. σε περίπτωση νοικοκυριού με 2 ενήλικες και 2 
παιδιά >14 ετών το όριο είναι αυτό των 4 ενηλίκων. 

 
Επισημαίνεται  ότι, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών 

Παροχής Βασικών Αγαθών της  Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), οι ωφελούμενοι του Προγράμματος 
Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD, δε δικαιούνται τα αγαθά 
που διαθέτει  η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στο πλαίσιο της 
συγχρηματοδότησής της από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).   

Αξιολόγηση των αιτήσεων 

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και 

Παρακολούθησης του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά 
και κατόπιν κοινωνικής έρευνας στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, σε 
εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βόλου. 

Όλα τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και 
τηρούνται οι κανόνες που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

Για κάθε διευκρίνηση/πρόσθετη πληροφορία, τα στελέχη του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου  Βόλου με συντονίστρια την κα Αποστολία Τάσιου, 

Κοινωνική Λειτουργό, είναι στη διάθεση των δημοτών, από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή, 7:00 – 15:00 στο τηλέφωνο 24210 55156.  

 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΑΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 


