
Η πορεία  

Σο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Διμου Βόλου 
λειτουργεί από το 2012 με ιδίουσ πόρουσ και ίδια 
μζςα, ςε Δθμοτικό κτίριο επί τθσ ςυμβολισ των 
οδϊν Κ. Κουρουνιϊτθ 20 & Ολυμπιονίκθ 
Αγνϊντα. Από τα μζςα Δεκεμβρίου του 2017 
λειτουργεί ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ υπ’ 
αρικμ. 658/16-02-2017 (Α.Δ.Α.: ΩΛΝΒ7ΛΡ-Τ1) 
Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Διμου  
Βόλου» με Κωδικό ΟΠ 5003026, ςτον Άξονα 
Προτεραιότθτασ 2.α «Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ 
ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ - ενεργόσ 
κοινωνικι ενςωμάτωςθ.» του Ε.Π. «Περιφερειακό 
επιχειρθςιακό πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014 – 
2020». Η Πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (Ε.Κ.Σ.) ςτο πλαίςιο 
του Θεματικοφ τόχου (Θ) 9 «Προϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ ζνταξθσ, καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ 
και κάκε μορφισ διακρίςεων» των 
Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων 
(ΠΕΠ) του ΕΠΑ 2014-2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλοι μαηί, μποροφμε καλφτερα! 
 

 

 
 

                          Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 
         (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Κ.  Κουρουν ιϊτθ 20 & Ολυμ πιον ίκθ Αγνϊντα  
   Σ.Κ.  38221 Βόλοσ  

   Σθλ .  & Fax : 24210 55156 
   Emai l :  ko inpant.dvo lou@gmai l .com 

 

 
 

 

 
 

 
 

     ΠΡΑΞΗ : 
     “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ 

     ΚΑΙ 
     ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ”  

     ΚΩΔ. ΟΠ/MIS: 5003026 

     ΤΠΟΕΡΓΟ_1 : 
     «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» 

 

 
 

 

 
                                Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 

         (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 



 

 
Φίλεσ και φίλοι, 
θ οικονομικι κρίςθ που διανφει τθν τελευταία 
δεκαετία θ χϊρα μασ ζχει αφιςει, λιγότερο ι 
περιςςότερο ςτον κακζνα από εμάσ, το 
αποτφπωμά τθσ. Η ανάγκθ για αλλθλεγγφθ και 
αλλθλοχποςτιριξθ ενιςχφεται από τθ διαρκι 
όξυνςθ τθσ οικονομικισ ζνδειασ και τθσ ανεργίασ, 
που επιφζρουν με τθ ςειρά τουσ ψυχοκοινωνικζσ 
επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα ηωισ των ανκρϊπων 
που πλιττουν, κακιςτϊντασ τουσ εξαιρετικά 
ευάλωτουσ. 
 
Ο Διμοσ Βόλου, ςτο πλαίςιο άςκθςθσ τθσ 
κοινωνικισ πολιτικισ του και τθσ διεφρυνςθσ του 
υφιςτάμενου δικτφου παροχισ κοινωνικϊν 
υπθρεςιϊν, 
ζχοντασ πάντα 
κφριο ςκοπό τθ 
διατιρθςθ τθσ 
κοινωνικισ 
ςυνοχισ τθσ 
τοπικισ μασ 
κοινωνίασ, ζχει ςυςτιςει δομι Κοινωνικοφ 
Παντοπωλείου προκειμζνου να ςτθρίξει όςεσ και 
όςουσ δυςκολεφονται να ανταπεξζλκουν ςτθν 
κάλυψθ των βαςικϊν αγακϊν διαβίωςθσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κοπόσ λειτουργίασ του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου 
Διμου Βόλου  

είναι θ τακτικι διανομι 
τροφίμων, ειδϊν παντοπωλείου, 

ειδϊν ατομικισ υγιεινισ, 
κατεψυγμζνων προϊόντων, ειδϊν 

ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, 
παιχνιδιϊν, κ.λ.π. ςε ςυνανκρϊπουσ μασ οι 

οποίοι πλιττονται από τθ φτϊχεια ι βρίςκονται 
ςτα όρια τθσ φτϊχειασ. 

 
Δικαιοφχοι/Ωφελοφμενοι των παροχϊν του 
Κοινωνικοφ Παντοπωλείου  
είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμζνουν ςτον 
Διμο που λειτουργεί θ δομι, 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμα διαμενόντων 
πολιτϊν τρίτων χωρϊν ι ανικαγενϊν), τα οποία 
βάςει κριτθρίων και ςχετικϊν αποδεικτικϊν 
ςτοιχείων, βρίςκονται ςε κατάςταςθ φτϊχειασ ι 
απειλοφνται από φτϊχεια (π.χ. ωφελοφμενοι του 
Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ και του 
ΣΕΒΑ, αναςφάλιςτα άτομα με πολφ χαμθλό 
ετιςιο ειςόδθμα, κλπ.), κακϊσ και οι 
δικαιοφχοι/αιτοφντεσ διεκνοφσ προςταςίασ. 
 
Δικτφωςθ 
Σο Κοινωνικό Παντοπωλείο, αποτελεί κεμελιϊδθ 
κρίκο ςτθν αλυςίδα του δικτφου δομϊν 
κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ του Διμου Βόλου 
(Κοινωνικό Φαρμακείο, ΚΕΠ Τγείασ, Ξενϊνασ 
Φιλοξενίασ Γυναικϊν Θυμάτων Βίασ, Κζντρο 
Κοινότθτασ & Παραρτιματα Ρομά, Βοικεια ςτο 
πίτι, Ξενϊνασ Αςτζγων, Κζντρο Διθμζρευςθσ 
ΑμΕΑ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κ.α.).  
Τπάρχει δικτφωςθ με τοπικοφσ φορείσ και 
επιχειριςεισ οι οποίεσ ςτθρίηουν με δωρεζσ και 

χορθγίεσ το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενιςχφοντασ 
τθ λειτουργία του προσ όφελοσ των ςυμπολιτϊν 
μασ που χριηουν υποςτιριξθσ. 
 
Πόροι του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου 
 

 Δωρεζσ πολιτϊν, επιχειριςεων, φορζων, 
κ.α. 

 Χορθγίεσ πολιτϊν, επιχειριςεων, φορζων, 
κ.α. 

 Ετιςια τακτικι οικονομικι επιχοριγθςθ 
του Διμου Βόλου 

 Χρθματοδότθςθ ΕΠΑ 

 

 

Αιτιςεισ (δικαιολογθτικά υπαγωγισ) 

Για τθν υπαγωγι του πολίτθ ωσ ωφελοφμενου 
ςτο Κοινωνικό Παντοπωλείο απαιτείται θ 
προςκόμιςθ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν: 
 Αίτθςθ (χορθγείται από τθν υπθρεςία)  
 Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ 
 Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι 

Διαβατθρίου και Άδειασ Παραμονισ (για 
κάκε ενιλικο μζλοσ του νοικοκυριοφ) 

 Φωτοτυπία λογαριαςμοφ Δ.Ε.Κ.Ο. (Δ.Ε.Η., 
Δ.Ε.Τ.Α.Μ.Β.) από τον οποίο πιςτοποιείται 
θ διεφκυνςθ κατοικίασ 

 Φωτοτυπία τθσ τελευταίασ φορολογικισ 
διλωςθσ (ζντυπο Ε1), τθσ διλωςθσ 
περιουςιακισ κατάςταςθσ (ζντυπο Ε9), 
και του εκκακαριςτικοφ (για κάκε ενιλικο 
μζλοσ) 

Κατά περίπτωςθ απαιτοφνται και πρόςκετα 
δικαιολογθτικά, πζραν των ανωτζρω. 


