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

Φαρμακείο Διμου Αιγάλεω» με κωδικό ΟΠ (MIS) 5001451 
Τποζργο 1: «Δομι Κοινωνικό  Παντοπωλείο» 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 
Ο ςκοπόσ τθσ λειτουργίασ του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου εντάςςεται ςτο δίκτυο πρωτοβουλιϊν και 
δράςεων του Διμου Αιγάλεω  για τθν  κοινωνικι προςταςία και μζριμνα ευπακϊν ομάδων του 
πλθκυςμοφ που πλιττονται από τισ ςυνζπειεσ τθσ μεγάλθσ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ. 
Επιδιϊκει να ςυμβάλει ςτθ μερικι άρςθ των ςυνεπειϊν τθσ φτϊχειασ, τθσ ανεργίασ, του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ ατόμων και νοικοκυριϊν που διαμζνουν μόνιμα ςτον Διμο, δθμιουργϊντασ  ζνα 

πλζγμα κοινωνικισ προςταςίασ μζςω του οποίου κα καλφπτονται πρωτογενείσ ανάγκεσ διαβίωςθσ 

των κατοίκων του Διμου μασ, ϊςτε να αποφευχκεί θ  περικωριοποίθςθ ατόμων και οικογενειϊν.  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο 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» 

Προβάλει, κινθτοποιεί και ευαιςκθτοποιεί τθν τοπικι κοινωνία και τισ εταιρείεσ-επιχειριςεισ-
ςυλλόγουσ για να ςυνδράμουν ςτθν προςπάκεια ςτιριξθσ και αλλθλεγγφθσ προσ τισ οικονομικά 
αδφναμεσ και ευπακείσ ομάδεσ. 

Σο Κοινωνικό Παντοπωλείο ςτεγάηεται ςε ειδικά διαμορφωμζνο χώρο ςτθν οδό Μιλτιάδου 4, 
Πλατεία Δαβάκθ και λειτουργεί με ςτακερό ωράριο, από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, 9:00π.μ.-
17:00μ.μ. 
 
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΙ 
 
Οι ωφελοφμενοι του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου είναι όλοι οι Ζλλθνεσ πολίτεσ δθμότεσ ι κάτοικοι του 
Διμου Αιγάλεω και οι αλλοδαποί που κατοικοφν ςτο διμο μασ και διαμζνουν νόμιμα ςτθ χϊρα μασ. 
Πιο αναλυτικά απευκυνόμαςτε ςε άτομα που διαβιοφν ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ και κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ και άνεργοι/-εσ. Αξίηει να αναφερκεί ότι λαμβάνεται υπόψθ θ οικογενειακι 
κατάςταςθ, τα κοινωνικά προβλιματα, τα προβλιματα υγείασ και αναπθρίασ. 
 
 
 
 

 
 

 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
 
 
 
 
 
 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  
 

1. Αίτθςθ  
2. Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, άδειασ παραμονισ. 
3. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 
4. Αντίγραφο φορολογικισ διλωςθσ (Ε1),εκκακαριςτικό και Ε9. 
5. Φωτοτυπία λογαριαςμοφ Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ι Μιςκωτιριο Συμβόλαιο. 
6. Βεβαίωςθ 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.) 
 

ΠΟΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ 

Οι πόροι του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου προζρχονται από: 

α) δωρεζσ και χορθγίεσ πολιτϊν, επιχειριςεων, επαγγελματιϊν, ςυλλόγων, ςωματείων και 
ιδρυμάτων κάκε νομικισ μορφισ. 

 β) τον προχπολογιςμό του Διμου.  

γ) οικονομικζσ ενιςχφςεισ και χορθγίεσ τρίτων.  

δ) Εκνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που ςτοχεφουν ςτθν καταπολζμθςθ τθσ 
φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διανζμει ςε τακτικι βάςθ ςε ωφελοφμενα άτομα που το ζχουν 
ανάγκθ:  

1. Τρόφιμα και είδθ παντοπωλείου ςυςκευαςμζνα, είδθ ατομικισ υγιεινισ, κατεψυγμζνα 
προϊόντα 

2. Είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, είδθ οικιακοφ εξοπλιςμοφ, παιχνίδια κλπ  
3. Είδθ ψυχαγωγίασ, όπωσ βιβλία, cd- dvd, για τθν κάλυψθ αναγκϊν μάκθςθσ και 

πολιτιςμοφ. 
 

 

 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
 
 
 
 

  

  

 


