
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 ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδηµα 

Αλληλεγγύης)  
 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. 
 
 
 

 

 

 

Όλοι μαζί, μπορούμε καλύτερα! 
 

Η πορεία  

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» με Κωδικό ΟΠΣ 5003026, στον Άξονα 
Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση.» του Ε.Π. «Περιφερειακό 
επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020». 
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Θεματικού 
Στόχου (ΘΣ) 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής 
διακρίσεων» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



 
 
Φίλες και φίλοι, 
η οικονομική κρίση που διανύει την τελευταία 
δεκαετία η χώρα μας έχει αφήσει, λιγότερο ή 
περισσότερο στον καθένα από εμάς, το 
αποτύπωμά της. Η ανάγκη για αλληλεγγύη και 
αλληλοϋποστήριξη ενισχύεται από τη διαρκή 
όξυνση της οικονομικής ένδειας και της ανεργίας, 
που επιφέρουν με τη σειρά τους ψυχοκοινωνικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων 
που πλήττουν, καθιστώντας τους εξαιρετικά 
ευάλωτους. 
 
Ο Δήμος Βόλου, στο πλαίσιο άσκησης της 
κοινωνικής πολιτικής του και της διεύρυνσης του 
υφιστάμενου δικτύου παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών, 
έχοντας πάντα 
κύριο σκοπό τη 
διατήρηση της 
κοινωνικής 
συνοχής της 
τοπικής μας 
κοινωνίας, έχει συστήσει δομή Κοινωνικού 
Παντοπωλείου προκειμένου να στηρίξει όσες και 
όσους δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στην 
κάλυψη των βασικών αγαθών διαβίωσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σκοπός λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Δήμου Βόλου  

είναι η τακτική διανομή τροφίμων, 
ειδών παντοπωλείου, ειδών 

ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων 
προϊόντων, ειδών ένδυσης και 

υπόδησης, παιχνιδιών, κ.λ.π. σε 
συνανθρώπους μας οι οποίοι 

πλήττονται από τη φτώχεια ή βρίσκονται στα όρια της 
φτώχειας. 

 
Δικαιούχοι/Ωφελούμενοι των παροχών του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου  
είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που 
λειτουργεί η δομή, (συμπεριλαμβανομένων των 
νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή 
ανιθαγενών), τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών 
αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. 
ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό 
ετήσιο εισόδημα, κλπ.), καθώς και οι 
δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας. 

 
Δικτύωση 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, αποτελεί θεμελιώδη 
κρίκο στην αλυσίδα του δικτύου δομών κοινωνικής 
αλληλεγγύης του Δήμου Βόλου (Κοινωνικό 
Φαρμακείο, ΚΕΠ Υγείας, Ξενώνας Φιλοξενίας 
Γυναικών Θυμάτων Βίας, Κέντρο Κοινότητας & 
Παραρτήματα Ρομά, Βοήθεια στο Σπίτι, Ξενώνας 
Αστέγων, Κέντρο Διημέρευσης ΑμΕΑ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κ.α.).  
Υπάρχει δικτύωση με τοπικούς φορείς και 
επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν με δωρεές και 
χορηγίες το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενισχύοντας τη 
λειτουργία του προς όφελος των συμπολιτών μας που 
χρήζουν υποστήριξης. 

 

 
Πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
 

 Δωρεές πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων, κ.α. 

 Χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων, κ.α. 

 Ετήσια τακτική οικονομική επιχορήγηση του 
Δήμου Βόλου 

 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 

 

Αιτήσεις (δικαιολογητικά υπαγωγής) 

Για την υπαγωγή του πολίτη ως ωφελούμενου στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο απαιτείται η προσκόμιση των 
παρακάτω δικαιολογητικών: 

 Αίτηση (χορηγείται από τη δομή). 
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
 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). 

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

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

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

Κατά περίπτωση, απαιτούνται και πρόσθετα 
δικαιολογητικά, πέραν των ανωτέρω (βλέπε 
οπισθόφυλλο).  

https://thessaloniki.gr/wp-content/uploads/2018/05/aitisi-koinoniko-pantopoleio-2018.pdf

