
 

Πράξθ «Δομι Παροχισ Βαςικών Αγακών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχι υςςιτίου, Κοινωνικό 

Φαρμακείο Διμου Αιγάλεω» με κωδικό ΟΠ (MIS) 5001451  

Τποζργο 2: «Δομι Παροχισ Κοινωνικοφ υςςιτίου» 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΣΙΟ ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Το Κοινωνικό Συςςίτιο αποςκοπεί ςτθν κάλυψθ πρωτογενϊν αναγκϊν, ευπακϊν κοινωνικά και 

οικονομικά ατόμων και οικογενειϊν, με τθ δωρεάν παροχι γευμάτων ςε ςτακερι και τακτικι βάςθ 

ςε κατοίκουσ του Διμου Αιγάλεω. 

Στόχοσ του Κοινωνικοφ Συςςιτίου, είναι θ αντιμετϊπιςθ του επιςιτιςτικοφ προβλιματοσ, θ εξάλειψθ 

του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και θ κοινωνικι ενςωμάτωςθ των ωφελουμζνων που διαμζνουν ςτο 

Διμο. Επιπλζον ςτοχεφει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.  

Το Κοινωνικό Συςςίτιο  του Διμου Αιγάλεω   λειτουργεί  ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Δομι 

Παροχισ Βαςικϊν Αγακϊν: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχι Συςςιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Διμου Αιγάλεω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001451 και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Αττικι 2014-2020» 

Η Δομι του Κοινωνικοφ υςςιτίου ςτεγάηεται ςτθ διεφκυνςθ: Δθμαρχείου 17 & Κουντουριώτου, 

Αιγάλεω και λειτουργεί με ςτακερό ωράριο, από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, 9:00π.μ.-17:00μ.μ. 

 

ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ  ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΤΙΣΙΟΤ 

Οι ωφελοφμενοι του Κοινωνικοφ Συςςιτίου είναι μεμονωμζνα άτομα/νοικοκυριά που διαμζνουν ςτο 

Διμο Αιγάλεω, ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμα διαμενόντων ςτθ χϊρα, κακϊσ και των 

δικαιοφχων/αιτοφντων διεκνοφσ προςταςίασ. Το Κοινωνικό Συςςίτιο απευκφνεται ςε άτομα που 

διαβιοφν ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ και  κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και άνεργοι-εσ. Επίςθσ λαμβάνεται 

υπόψθ θ οικογενειακι κατάςταςθ, τα κοινωνικά προβλιματα, τα προβλιματα υγείασ και αναπθρίασ.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΣΙΟ 

1. Αίτθςθ  

2.  Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, άδεια παραμονισ 

3. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 

4. Αντίγραφο φορολογικισ διλωςθσ 2017 (Ε1), εκκακαριςτικό 2017 και Ε9 

5. Φωτοτυπία λογαριαςμοφ Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ι Μιςκωτιριο Συμβόλαιο 

6. Φωτοτυπία ενεργοφσ κάρτασ ανεργίασ 

7. Σε περίπτωςθ αναπθρίασ, αντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ τθσ επιτροπισ που αναγράφει το 

ποςοςτό, από κρατικοφσ φορείσ υγείασ (νοςοκομεία και αςφαλιςτικά ταμεία) 

8. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό κρικεί απαραίτθτο να ηθτθκεί κατά περίπτωςθ 

(βεβαίωςθ ςπουδϊν ενιλικων τζκνων, κλπ.) 

 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 



ΠΑΡΟΧΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΤΙΣΙΟΤ 

Το Κοινωνικό Συςςίτιο διανζμει, ςε τακτικι βάςθ, ςε ωφελοφμενουσ, μερίδεσ γευμάτων ανάλογα με 

τα μζλθ τθσ οικογζνειασ. 

ΠΟΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΤΙΣΙΟΤ 

Η χρθματοδότθςθ τθσ Δομισ προζρχεται από ςυγχρθματοδοτοφμενουσ πόρουσ του Επιχειρθςιακοφ 

Προγράμματοσ Αττικισ 2014-2020. Επίςθσ δζχεται δωρεζσ  και χορθγίεσ πολιτϊν, φορζων και 

επιχειριςεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 


