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Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 386 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 30 από 05/12/2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε την αριθ. 29/41639/30-11-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 
«Κανονισµό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ  

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης,                   

Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Π. Κωστάκης,                          
Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης, 

Α. ∆ηµητσάνου, Λ. Αθυµαρίτου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου,                  
Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, 

∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, ∆. Σακαλόγλου, Α. Χατζησαββίδης  
 

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                      
Π. Βλασσάς, ∆. Θωµαΐδου, Β. Πατσάκος, Ν. Κουκουλάρης. 
 
Λόγω του θανάτου του ∆ηµοτικού Συµβούλου Νικολάου Ιωαννίδη, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο συνεδριάζει µε ελλιπή σύνθεση επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 
ηµεροµηνία συνεδρίασης η διαδικασία αναπλήρωσής του. 
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. 
Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                
Π. Μανούρης, Ν. ∆ακουτρός, Θ. Χαµαλίδης, ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου και               
∆. Σακαλόγλου. 

ΑΔΑ: 456ΜΩΚΥ-ΘΑΦ



Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.40622/23-11-2011 
εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: 
 
«Η Οικονοµική Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της στις 15/11/2011 µε την υπ΄αριθµ.342/15-11-
2011 πράξη της προτείνει  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, µε ψήφους 8 ΥΠΕΡ και 1 KATA (ο κ. 
Παναγιώτης Τσουκαλάς), προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την Ψήφιση Κανονισµού 
Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου  του ∆ήµου Νέας Ιωνίας.  

0αριθµ. 37857/4-11-2011 εισήγησης της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής. 

Σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.342/15-11-2011 πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής προτείνεται 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  η ψήφιση του κατωτέρου Κανονισµού : 

 

Κανονισµός Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ως κατωτέρω: 

ΑΡΘΡΟ 1ο     

Με τον κανονισµό αυτό ρυθµίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου 
Νέας Ιωνίας. 

Ο κανονισµός αυτός εγκρίνεται συµπληρώνεται και τροποποιείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µετά την αξιολόγηση του από την Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου µας. 

ΑΡΘΡΟ 2ο          

Βασικές Αρχές - Σκοπός 

Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου µας και έχει ως σκοπό την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού, αλλά και την ευαισθητοποίηση ατόµων και οµάδων πληθυσµού αλλά και 
εταιρειών µε στόχο τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα στήριξης των αναξιοπαθούντων 
συµπολιτών µας. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του  Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέµονται δωρεάν σε 
συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού : 

� Τυποποιηµένα τρόφιµα  

� Είδη Ατοµικής Υγιεινής και καθαριότητας 

� Είδη βρεφανάπτυξης  

Απώτερος σκοπός της δράσης µας είναι η δηµιουργία ενός πλέγµατος κοινωνικής προστασίας 
µέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του δήµου 
µας, ώστε να καταστεί εφικτή η µε αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους µε 
τον κοινωνικό ιστό. 

ΑΡΘΡΟ 3ο    

Οργάνωση και λειτουργία  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραµµα του Τµήµατος Κοινωνικής Μέριµνας της 
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου µας. 

Για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία του προγράµµατος συστήνεται πενταµελής  
επιτροπή λειτουργίας, η οποία αποτελείται από : 

� Τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής. 

� ∆ύο ∆ηµοτικούς Σύµβουλους,  οι οποίοι ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

� Το ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. 

� Τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Κοινωνικής Μέριµνας                                       

Η υποστήριξη λειτουργίας του Παντοπωλείου θα γίνεται από το προσωπικό του τµήµατος 
Κοινωνικής Μέριµνας, το οποίο θα συνεπικουρείται από οµάδα εθελοντών, η οποία θα 
δηµιουργηθεί για το σκοπό αυτό.  
 

Τη γραµµατειακή υποστήριξη του προγράµµατος θα έχει το ίδιο Τµήµα το οποίο θα Λόγω της 
ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων των αιτούντων, αλλά και της τήρησης αρχείου, 
στο οποίο περιλαµβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, είναι απαραίτητο να 
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τηρηθούν οι διατάξεις περί απορρήτου και ως εκ τούτου τα δεδοµένα αυτά θα διαχειρίζονται οι 
Κοινωνικοί λειτουργοί του τµήµατος, οι οποίοι θα καταρτίζουν την τελική κατάσταση 
δικαιούχων που θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Λειτουργίας και θα προωθείται για ψήφιση 
στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.  

Η σχετική κατάσταση των δικαιούχων θα επανεξετάζεται δύο φορές το χρόνο τους µήνες 
Νοέµβριο και Μάιο και θα  γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις και αλλαγές από την Επιτροπή 
Λειτουργίας.  

Το κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο στην οδό 28ης  
Οκτωβρίου αρ. 3 (αίθουσα συνδέσµου κλωστοϋφαντουργών) και θα λειτουργεί για τους 
δικαιούχους όπως κάθε φορά θα ορίζει η πενταµελής επιτροπή λειτουργίας 

Για την παραλαβή των παραγγελιών αλλά και των προσφεροµένων ειδών το  Παντοπωλείο θα 
λειτουργεί όταν είναι απαραίτητο. 

Για τη λειτουργία του Παντοπωλείου θα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία 

1. Βιβλίο καταγραφής εισερχοµένων και εξερχοµένων ειδών που θα προέρχονται από 
προµήθειες του ∆ήµου 

2. Βιβλίο καταγραφής εισερχοµένων και εξερχοµένων  ειδών από δωρεές 

Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχοµένων ειδών καθώς και των εξερχοµένων, 
παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους θα ελέγχεται ηλεκτρονικά. 

Μετά το τέλος κάθε µήνα θα συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση που θα περιλαµβάνει τους 
δικαιούχους και τα είδη που έχουν παραλάβει και προέρχονται από προµήθειες του ∆ήµου η 
οποία θα υπογράφεται από την επιτροπή ελέγχου. Αντίστοιχη κατάσταση θα συντάσσεται και 
για τα είδη που προέρχονται από δωρεές. Ο έλεγχος της καταγραφής και διακίνησης των 
ειδών θα γίνεται από το προσωπικό του Τµήµατος Κοινωνικής Μέριµνας. 

ΑΡΘΡΟ 4ο   

Παροχές 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι δωρεάν. 

Οι προϋποθέσεις και ο χρόνος ένταξης ενός δικαιούχου στο πρόγραµµα και η επανένταξή του 
σε αυτό θα αξιολογούνται από την πενταµελή  Επιτροπή Λειτουργίας µε βάση συγκεκριµένα 
κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω.  

Οι ποσότητες των ειδών που θα παραλαµβάνει ο κάθε δικαιούχος θα καθορίζεται επίσης µε 
βάση συγκεκριµένα κριτήρια, όπως ορίζονται παρακάτω.  

συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των δικαιούχων. 

ΑΡΘΡΟ 5ο    

Προϋποθέσεις ∆ικαιούχων 

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι: 

1. Έλληνες πολίτες ∆ηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου µας  

2. Οµογενείς ∆ηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου µας 

3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο ∆ήµο µας και διαθέτουν άδεια παραµονής 

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφεροµένων στο πρόγραµµα είναι το εισόδηµα, ενώ θα 
λαµβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήµατα, 
η ανεργία, προβλήµατα υγείας και αναπηρίες.  

Τα οικονοµικά  κριτήρια για τη συγκεκριµένη παροχή είναι τα εξής :  

α)   για µοναχικά άτοµα  το εισόδηµα να µην υπερβαίνει το ποσό των 5500€,δηλαδή  να 
λαµβάνουν ή το επίδοµα βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια ή σύνταξη υπερήλικων 
ΟΓΑ ή να είναι χαµηλοσυνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταµείων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ). 

Οι συνταξιούχοι των άλλων ασφαλιστικών ταµείων θα πρέπει, για να είναι δικαιούχοι 
να διαµένουν σε ενοικιαζόµενη κατοικία και να προσκοµίζουν το µισθωτήριο 
συµβόλαιο.  
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β)   για ζευγάρια ή οικογένειες µε κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα, ανεργία, τρίτεκνες ή 
πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά  κατά 1200€ για 
τα προστατευόµενα µέλη, σύζυγο ή τέκνα.  

γ)   για Άτοµα µε Ειδικές ανάγκες, ή µε αναπηρία 67% και άνω το ποσό να µην υπερβαίνει 
τις 9000€.  

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι ενοικιαστές τότε θα αφαιρείται από το εισόδηµά τους το 
ποσό που καταβάλουν ως ενοίκιο της κατοικίας τους. 

Κατηγορίες ωφελουµένων 

Με βάση τα παραπάνω οικονοµικά κριτήρια οι δικαιούχοι θα χωριστούν στις παρακάτω 
κατηγορίες: 

� Μοναχικά άτοµα 

� Ζευγάρια (δύο άτοµα που διαµένουν µαζί)  

� Οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά 

� Οικογένειες που έχουν 3-4 παιδιά 

� Οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω 

� Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν έως 2 παιδια 

� Μονογονεϊκές οικογένειες  που έχουν 3-4 παιδιά 

� Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω 

� Τρείς και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν µαζί 

� Τα παιδιά σε µία οικογένεια µπορεί να είναι ανήλικα η να σπουδάζουν, άνεργα ή 
προστατευόµενα λόγω αναπηρίας. 

Ποσότητες παρεχόµενων προϊόντων 

Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα είναι ανάλογες µε 
τη διαθεσιµότητα που θα έχει το Παντοπωλείο, τόσο στα είδη που θα προµηθεύεται ο ∆ήµος, 
όσο και σε αυτά που θα προέρχονται από δωρεές.  

Για κάθε µία από τις κατηγορίες ωφελουµένων που αναφέρουµε  θα καθορίζεται κλιµακωτά, 
ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση και τον αριθµό των ατόµων,   η ποσότητα των 
προϊόντων που θα τους χορηγείται, µε απόφαση της Επιτροπής     

ΑΡΘΡΟ 6ο   

∆ιαδικασία – ∆ικαιολογητικά εγγραφής 

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα θα απευθύνονται στο Τµήµα 
Κοινωνικής Μέριµνας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και θα υποβάλουν αίτηση 
συµµετοχής προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

� Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας η διαβατηρίου 

� Φωτοτυπία λογαριασµού ∆.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.∆.Α.Π. ή Μισθωτήριο Συµβόλαιο 
µέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας του 

� Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

� Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σηµειώµατος και Ε9 

� Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το 
ποσοστό  

� Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραµµα, θα 
παραδίδεται σε αυτούς κάρτα ή βεβαίωση της υπηρεσίας µε την οποία θα εξυπηρετούνται από 
το ∆ηµοτικό Παντοπωλείο. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις δικαιούχων  

Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους καθώς και τους χώρους του ∆ηµοτικού 
Παντοπωλείου 
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Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της βεβαίωσης ή της κάρτας που 
διατίθεται από την υπηρεσία για την εξυπηρέτησή τους από το ∆ηµοτικό Παντοπωλείο. Σε 
περίπτωση απώλειας είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν την αρµόδια υπηρεσία 

Η βεβαίωση ή η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο που αναγράφεται σε αυτή και 
απαγορεύεται η µεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός του συνδικαιούχου, ο 
οποίος θα µπορεί να ορισθεί µε υπεύθυνη δήλωση του κύριου δικαιούχου 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκοµίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τους ζητηθεί από 
την αρµόδια υπηρεσία, αλλιώς θα εξαιρούνται  αµέσως από το πρόγραµµα.  

ΑΡΘΡΟ 8ο     

Αρµοδιότητες Επιτροπής 
1. Ελέγχει και διαβιβάζει την κατάσταση των αιτούντων για τη συµµετοχή στο 

πρόγραµµα. 

2. ∆ιακόπτει την παροχή βοήθειας σε οποιονδήποτε δικαιούχο που: 

� Παραβεί τον παρόντα κανονισµό  

� Αρνηθεί την επανεξέτασή του  

� ∆ηµιουργεί προβλήµατα στους υπαλλήλους και στο χώρο του Παντοπωλείου 
ή σε εξυπηρετούµενους σε αυτό  

3. Έχει την ευθύνη για το λογιστικό έλεγχο και τη γενικότερη εύρυθµη λειτουργία του 
∆ηµοτικού Παντοπωλείου». 

 

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις, όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  

 

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 
2. Αφού έλαβε υπόψη: 
� την υπ’ αριθµ. 40622/23-11-2011 εισήγηση, 
� την υπ’ αριθµ. 342/15-11-2011 πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(επί παρόντων -30- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού,     
µετά την αποχώρηση  των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Π. Μανούρη, Ν. ∆ακουτρού,                 

Θ. Χαµαλίδη, ∆. Κουκουλάρη, Γ. Τσοµπανίδου και ∆. Σακαλόγλου                                         
και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 

 
µε ψήφους 28 ΥΠΕΡ,  2 ΚΑΤΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Τσουκαλάς και                          

Σ. Μαλαγάρη) 
 
 

Την ψήφιση του Κανονισµού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ως 
ακολούθως:  

ΑΡΘΡΟ 1ο     

Με τον κανονισµό αυτό ρυθµίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
∆ήµου Νέας Ιωνίας. 

Ο κανονισµός αυτός εγκρίνεται συµπληρώνεται και τροποποιείται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µετά την αξιολόγηση του από την Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου µας. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο          

Βασικές Αρχές - Σκοπός 

Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου µας και έχει ως σκοπό 
την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέµηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά και την ευαισθητοποίηση ατόµων και οµάδων 
πληθυσµού αλλά και εταιρειών µε στόχο τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα 
στήριξης των αναξιοπαθούντων συµπολιτών µας. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του  Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέµονται δωρεάν 
σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού : 
� Τυποποιηµένα τρόφιµα  
� Είδη Ατοµικής Υγιεινής και καθαριότητας 
� Είδη βρεφανάπτυξης  

Απώτερος σκοπός της δράσης µας είναι η δηµιουργία ενός πλέγµατος κοινωνικής 
προστασίας µέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των 
κατοίκων του δήµου µας, ώστε να καταστεί εφικτή η µε αξιοπρεπείς όρους επανένταξη 
και επανασύνδεσή τους µε τον κοινωνικό ιστό. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο    

Οργάνωση και λειτουργία  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραµµα του Τµήµατος Κοινωνικής 
Μέριµνας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου µας. 

Για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία του προγράµµατος συστήνεται 
πενταµελής  επιτροπή λειτουργίας, η οποία αποτελείται από : 
� Τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής. 
� ∆ύο ∆ηµοτικούς Σύµβουλους,  οι οποίοι ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
� Το ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. 
� Τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Κοινωνικής Μέριµνας                                       

Η υποστήριξη λειτουργίας του Παντοπωλείου θα γίνεται από το προσωπικό του 
τµήµατος Κοινωνικής Μέριµνας, το οποίο θα συνεπικουρείται από οµάδα εθελοντών, η 
οποία θα δηµιουργηθεί για το σκοπό αυτό.  

Τη γραµµατειακή υποστήριξη του προγράµµατος θα έχει το ίδιο Τµήµα το οποίο θα 
συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των δικαιούχων. 

Λόγω της ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων των αιτούντων, αλλά και της 
τήρησης αρχείου, στο οποίο περιλαµβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά χαρακτηριστικά 
τους, είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι διατάξεις περί απορρήτου και ως εκ τούτου τα 
δεδοµένα αυτά θα διαχειρίζονται οι Κοινωνικοί λειτουργοί του τµήµατος, οι οποίοι θα 
καταρτίζουν την τελική κατάσταση δικαιούχων που θα εγκρίνεται από την Επιτροπή 
Λειτουργίας και θα προωθείται για ψήφιση στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.  

Η σχετική κατάσταση των δικαιούχων θα επανεξετάζεται δύο φορές το χρόνο τους 
µήνες Νοέµβριο και Μάιο και θα  γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις και αλλαγές από την 
Επιτροπή Λειτουργίας.  

Το κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο στην οδό 
28ης  Οκτωβρίου αρ. 3 (αίθουσα συνδέσµου κλωστοϋφαντουργών) και θα λειτουργεί 
για τους δικαιούχους όπως κάθε φορά θα ορίζει η πενταµελής επιτροπή λειτουργίας 

Για την παραλαβή των παραγγελιών αλλά και των προσφεροµένων ειδών το  
Παντοπωλείο θα λειτουργεί όταν είναι απαραίτητο. 

Για τη λειτουργία του Παντοπωλείου θα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία 
1. Βιβλίο καταγραφής εισερχοµένων και εξερχοµένων ειδών που θα προέρχονται 

από προµήθειες του ∆ήµου 
2. Βιβλίο καταγραφής εισερχοµένων και εξερχοµένων  ειδών από δωρεές 
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Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχοµένων ειδών καθώς και των εξερχοµένων, 
παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους θα ελέγχεται ηλεκτρονικά. 

Μετά το τέλος κάθε µήνα θα συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση που θα 
περιλαµβάνει τους δικαιούχους και τα είδη που έχουν παραλάβει και προέρχονται από 
προµήθειες του ∆ήµου η οποία θα υπογράφεται από την επιτροπή ελέγχου. 
Αντίστοιχη κατάσταση θα συντάσσεται και για τα είδη που προέρχονται από δωρεές. 
Ο έλεγχος της καταγραφής και διακίνησης των ειδών θα γίνεται από το προσωπικό 
του Τµήµατος Κοινωνικής Μέριµνας. 

ΑΡΘΡΟ 4ο   

Παροχές 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι δωρεάν. 

Οι προϋποθέσεις και ο χρόνος ένταξης ενός δικαιούχου στο πρόγραµµα και η 
επανένταξή του σε αυτό θα αξιολογούνται από την πενταµελή  Επιτροπή Λειτουργίας 
µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω.  

Οι ποσότητες των ειδών που θα παραλαµβάνει ο κάθε δικαιούχος θα καθορίζεται 
επίσης µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, όπως ορίζονται παρακάτω.  

ΑΡΘΡΟ 5ο    

Προϋποθέσεις ∆ικαιούχων 

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι: 
1. Έλληνες πολίτες ∆ηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου µας  
2. Οµογενείς ∆ηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου µας 
3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο ∆ήµο µας και διαθέτουν άδεια παραµονής 

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφεροµένων στο πρόγραµµα είναι το εισόδηµα, ενώ 
θα λαµβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά 
προβλήµατα, η ανεργία, προβλήµατα υγείας και αναπηρίες.  

Τα οικονοµικά  κριτήρια για τη συγκεκριµένη παροχή είναι τα εξής :  
α)  για µοναχικά άτοµα  το εισόδηµα να µην υπερβαίνει το ποσό των 5500€,δηλαδή  

να λαµβάνουν ή το επίδοµα βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια ή σύνταξη 
υπερήλικων ΟΓΑ ή να είναι χαµηλοσυνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταµείων  

β)   για ζευγάρια ή οικογένειες µε κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα, ανεργία, 
τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται 
αθροιστικά  κατά 1200€ για τα προστατευόµενα µέλη, σύζυγο ή τέκνα.  

γ)   για Άτοµα µε Ειδικές ανάγκες, ή µε αναπηρία 67% και άνω το ποσό να µην 
υπερβαίνει τις 9000€.  

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι ενοικιαστές τότε θα αφαιρείται από το εισόδηµά 
τους το ποσό που καταβάλουν ως ενοίκιο της κατοικίας τους. 

Κατηγορίες ωφελουµένων 

Με βάση τα παραπάνω οικονοµικά κριτήρια οι δικαιούχοι θα χωριστούν στις 
παρακάτω κατηγορίες: 
� Μοναχικά άτοµα 
� Ζευγάρια (δύο άτοµα που διαµένουν µαζί)  
� Οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά 
� Οικογένειες που έχουν 3-4 παιδιά 
� Οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω 
� Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά 
� Μονογονεϊκές οικογένειες  που έχουν 3-4 παιδιά 
� Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω 
� Τρεις και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν µαζί 
� Τα παιδιά σε µία οικογένεια µπορεί να είναι ανήλικα η να σπουδάζουν, άνεργα 

ή προστατευόµενα λόγω αναπηρίας. 
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Ποσότητες παρεχόµενων προϊόντων 

Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα είναι 
ανάλογες µε τη διαθεσιµότητα που θα έχει το Παντοπωλείο, τόσο στα είδη που θα 
προµηθεύεται ο ∆ήµος, όσο και σε αυτά που θα προέρχονται από δωρεές.  

Για κάθε µία από τις κατηγορίες ωφελουµένων που αναφέρουµε  θα καθορίζεται 
κλιµακωτά, ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση και τον αριθµό των ατόµων,   
η ποσότητα των προϊόντων που θα τους χορηγείται, µε απόφαση της Επιτροπής     

ΑΡΘΡΟ 6ο   

∆ιαδικασία – ∆ικαιολογητικά εγγραφής 

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα θα απευθύνονται στο 
Τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και θα υποβάλουν 
αίτηση συµµετοχής προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :  
� Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας η διαβατηρίου 
� Φωτοτυπία λογαριασµού ∆.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.∆.Α.Π. ή Μισθωτήριο Συµβόλαιο 

µέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας του 
� Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
� Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σηµειώµατος και Ε9 
� Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που 

αναγράφει το ποσοστό  
� Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραµµα, 
θα παραδίδεται σε αυτούς κάρτα ή βεβαίωση της υπηρεσίας µε την οποία θα 
εξυπηρετούνται από το ∆ηµοτικό Παντοπωλείο. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις δικαιούχων  

Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους καθώς και τους χώρους του 
∆ηµοτικού Παντοπωλείου 

Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της βεβαίωσης ή της κάρτας 
που διατίθεται από την υπηρεσία για την εξυπηρέτησή τους από το ∆ηµοτικό 
Παντοπωλείο. Σε περίπτωση απώλειας είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν την 
αρµόδια υπηρεσία 

Η βεβαίωση ή η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο που αναγράφεται σε αυτή 
και απαγορεύεται η µεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός του 
συνδικαιούχου, ο οποίος θα µπορεί να ορισθεί µε υπεύθυνη δήλωση του κύριου 
δικαιούχου 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκοµίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τους 
ζητηθεί από την αρµόδια υπηρεσία, αλλιώς θα εξαιρούνται  αµέσως από το 
πρόγραµµα.  

ΑΡΘΡΟ 8ο     

Αρµοδιότητες Επιτροπής 
1. Ελέγχει και διαβιβάζει την κατάσταση των αιτούντων για τη συµµετοχή στο 

πρόγραµµα. 
2. ∆ιακόπτει την παροχή βοήθειας σε οποιονδήποτε δικαιούχο που: 

� Παραβεί τον παρόντα κανονισµό  
� Αρνηθεί την επανεξέτασή του  
� ∆ηµιουργεί προβλήµατα στους υπαλλήλους και στο χώρο του 

Παντοπωλείου ή σε εξυπηρετούµενους σε αυτό  
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3. Έχει την ευθύνη για το λογιστικό έλεγχο και τη γενικότερη εύρυθµη λειτουργία 
του ∆ηµοτικού Παντοπωλείου». 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
Γ. Αναστασιάδου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή,                 
Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, 

Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης,                      
Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης,                          
Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Π. Κωστάκης,                           

Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, 
∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης, Α. ∆ηµητσάνου,                         

Φ. Αθυµαρίτου, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου,                  
Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, Π. Τσουκαλάς, Σ. Μαλαγάρη, 

Α. Χατζησαββίδης 

 

 Ακριβές Αντίγραφο                                          
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος  Μπουρδούκος  
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