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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                       
 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Π Ρ Α Ξ Η   με αριθ. 205 

 
του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό 29η Τακτική Συνεδρίαση από 14-11-2022 συνεδρίασης 

που έγινε με την αριθ. 29η/27693/10-11-2022 πρόσκληση (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022), του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουλούρη Κωνσταντίνου. 
 

ΓΙΑ 
 

«Τροποποίηση Κανονισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου» 

  
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 
 

 
 

           
 ΜΕΛΗ 

 

1 ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  19 
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 

2 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 20 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 

3 

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  
(προσήλθε κατά τη διάρκεια των 
ερωτήσεων) 
 

21 
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
( αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου 
θέματος) 

 4 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 22 ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ ΟΛΓΑ 

5 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 23 ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 

6 ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ  24 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(προσήλθε κατά τη διάρκεια των 
ερωτήσεων αποχώρησε κατά τη συζήτηση 
του 3ου θέματος) 

ΑΔΑ: ΨΛΣΣΩΚΥ-ΧΣΙ



2 
 
 
 

7 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 

25 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου 
θέματος) 

8 ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  26 
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

9 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
 

27 
 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
( αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου 
θέματος) 

10 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
(προσήλθε κατά τη διάρκεια των 
ερωτήσεων & αποχώρησε κατά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος) 

28 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου 
θέματος  και αποχώρησε κατά τη συζήτηση 
του 3ου θέματος) 

11 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
(αποχώρησε στο 6ο θέμα) 

29 
ΚΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του εκτός 
ημερησίας θέματος) 

12 
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
( αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 
6ου θέματος) 

30 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ  
( αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου 
θέματος) 

13 

ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
(προσήλθε κατά την διάρκεια των 
ερωτήσεων και αποχώρησε κατά τη 
συζήτηση του 2ου θέματος) 

  

14 
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
( αποχώρησε στο 2ο θέμα) 

  

15 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ- 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 

  

16 
ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 
εκτός ημερησίας  θέματος) 

  

17 
ΝΑΙΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  
(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 
2ου θέματος) 

  

18 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 
2ου θέματος) 

  

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 
Δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα,  
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  
 

1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
2 ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  8 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
3 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
4 ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 10 ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
5 ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ   
6 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    

 
 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία (επί συνόλου 41 μελών –παρόντες 26) ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Κουλούρης Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε 
και ήταν παρούσα η Δήμαρχος κ. Θωμαΐδου Δέσποινα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  
Ν. 3852/10. 
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Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθυμαρίτου Φιλίππα απουσίαζε από την συνεδρίαση 
και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ( εγκ. ΥΠΕΣ: 375/ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)η θέση της δεν 
αναπληρώνεται. 
 
Ο Πρόεδρος εισάγει το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 
πρωτ. 27617/9-11-2022 Διεύθυνση Διοικητικών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. 
 

                
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 Aφού άκουσε τον Πρόεδρο, τον εισηγητή του εν λόγω θέματος και τους λοιπούς ομιλητές. 
 Αφού έλαβε υπ’ όψιν 27617/9-11-2022 Διεύθυνση Διοικητικών Τμήμα Υποστήριξης 

Πολιτικών Οργάνων. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
(επί παρόντων 16 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την 

αποχώρηση των κ.κ Στέφας Γεώργιος, Κουτσός Παναγιώτης, Χριστοδούλου Βασίλη, Σκευοφύλαξ 
Σωτήριος, Ναισίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Αμανατίδης 

Σπυρίδων, Χατζηιωάννου Χρήστος, Βανδώρος Σπυρίδων, Λαζαρίδης Ιωάννης, Ματθαίου 
Αλέξανδρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κλάρα Αναστασία) 

 
12 ΥΠΕΡ  

 
(οι κ.κ, Σακκαλόγλου Αγγελική, Κουλούρης Κωνσταντίνος, Χατζησαββίδης Αριστείδης, Αλατσίδου 

Ελένη, Χατζή Ελένη, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Γρίβα Ελένη, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Μανούρης 
Παναγιώτης, Καναβός Μιλτιάδης, Αγγελακοπούλου Ελένη – Αναστασία, Τσομπανίδου Γεωργία)  

 
4 ΚΑΤΑ  

 
(οι κ.κ,  Κανλής Χρήστος, Κατημερτζή Όλγα, Ακιανίδου Όλγα, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος)   
 
Εγκρίνει:  

Την τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του ισχύοντος κανονισμού.  
 
Οι τροποποιήσεις είναι οι εξής: 

Άρθρο 2ο: 
Στη φράση : «Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν σε 
συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού» , 
θα προστεθεί η φράση: «κι ανάλογα με τα διαθέσιμα προϊόντα» 
  
Άρθρο 3ο: 
 
Η φράση : «Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου μας» θα αντικατασταθεί από τη φράση: 
«Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του 
Δήμου μας. 
 
Στην πρόταση : «Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος συστήνεται 
επιτροπή λειτουργίας, η οποία αποτελείται από έξι μέλη που θα εκπροσωπούν τις αντίστοιχες 
παρατάξεις του Συμβουλίου και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας», αντικαθίσταται η επιτροπή 
ως «επιτροπή Διαχείρισης» ο τίτλος αντιδημάρχου ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας». 
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Η φράση:  «Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν ως εισηγητές η Διευθύντρια Κοινωνικής Μέριμνας και η 
Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής» τροποποιείται ως εξής: 
«Στην Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν ως εισηγητές ο Διευθυντής Κοινωνικής Προστασίας, η 
Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, καθώς και οι υπάλληλοι που 
διαχειρίζονται τη Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου». 
 
Η φράση : « 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», μετατρέπεται ως εξής:  
«Η υποστήριξη λειτουργίας του Παντοπωλείου θα γίνεται από υπαλλήλους της Δομής του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου που ορίζεται ως προσωπικό υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο μπορεί να συνεπικουρείται από ομάδα εθελοντών, η οποία θα 
δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό». 
Η παράγραφος : «Τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος θα έχει το ίδιο Τμήμα το οποίο 
θα συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των δικαιούχων… θα διαχειρίζονται οι 
Κοινωνικοί λειτουργοί του τμήματος…. οι οποίοι θα καταρτίζουν την τελική κατάσταση των 
δικαιούχων που θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Λειτουργίας», αλλάζει ως εξής: 
«Τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος θα παρέχουν οι υπάλληλοι που έχουν οριστεί 
ως υπεύθυνοι της δομής, οι οποίοι θα συγκεντρώνουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των 
δικαιούχων… θα διαχειρίζονται οι Κοινωνικοί λειτουργοί της Δομής του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου.. οι οποίοι θα καταρτίζουν την τελική κατάσταση των δικαιούχων που θα εγκρίνεται 
από την Επιτροπή Διαχείρισης». 
Η φράση : «Η σχετική κατάσταση των δικαιούχων θα επανεξετάζεται μια φορά το έτος κατά το 
χρονικό διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και θα γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις και αλλαγές 
από την Επιτροπή Λειτουργίας» θα αλλάξει ως εξής:  
«Η σχετική κατάσταση των δικαιούχων θα επανεξετάζεται μια φορά το έτος κατά το χρονικό 
διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και θα γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις και αλλαγές από την 
Επιτροπή Διαχείρισης». 
 Στη φράση: «Το κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην οδό 
28ης Οκτωβρίου αρ. 3 (αίθουσα συνδέσμου κλωστοϋφαντουργών)…» θα αντικατασταθεί η 
διεύθυνση ως εξής: « Το κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
στην οδό Καρολίδου αρ. 4…» και αφαιρείται η φράση :  «…(αίθουσα συνδέσμου 
κλωστοϋφαντουργών)…» 
Η φράση : «Ο έλεγχος της καταγραφής και διακίνησης των ειδών θα γίνεται από το προσωπικό 
του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας», θα αντικατασταθεί ως εξής:  
« Ο έλεγχος της καταγραφής και διακίνησης των ειδών θα γίνεται από το προσωπικό της Δομής 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου» 
Στη φράση: «Ανά τρίμηνο θα συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση που θα περιλαμβάνει τους 
δικαιούχους και τα είδη που έχουν παραλάβει και η οποία θα υπογράφεται από την επιτροπή 
ελέγχου» αντικαθίσταται η λέξη ελέγχου με τη λέξη «Διαχείρισης» 
 
Άρθρο 5ο:  
 
Στην παράγραφο στ) η φράση : 
 «Ως εισόδημα, θεωρούμε το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό ή φορολογητέο, εφόσον το τεκμαρτό, 
είναι ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο», αντικαθίσταται από τη φράση:   
«Ως εισόδημα, θεωρούμε το πραγματικό και μέρος του τεκμαρτού στο στέλεχος που αφορά στην 
κατοχή αυτοκινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ (Τεύχος Β΄ 2281/15.06.2018) σελ. 24908 
του  Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος»   
Καταργείται η τελευταία παράγραφος : «Αποκλείονται ως δικαιούχοι όσοι εμφανίζουν τόκους 
καταθέσεων άνω των 150 ευρώ στο σύνολο των τραπεζικών τους λογαριασμών, ως αυτοί 
εμφανίζονται στο Ε1 της φορολογικής τους δήλωσης.» 
 
Η παραπάνω παράγραφος αντικαθίσταται με την ακόλουθη: 
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«Για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο θα υπολογίζονται στα Περιουσιακά 
Κριτήρια Κινητής Περιουσίας οι τραπεζικές καταθέσεις και η κατοχή Ι.Χ.,σύμφωνα με τα οριζόμενα 
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων και όρια τόκων 
καταθέσεων/μετοχών και ομολόγων). Τα εν λόγω κριτήρια αναφέρονται αναλυτικά στο 
επισυναπτόμενο ΦΕΚ (Τεύχος Β΄ 2281/15.06.2018) σελ. 24908 και θα ισχύουν για τη Δομή του 
Παντοπωλείου όπως κάθε φορά ισχύουν για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην Κ.Ε.Α.)» 
 
Άρθρο 6ο:  
Η φράση : «Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα απευθύνονται στο 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας…»  μετατρέπεται ως εξής:  
«Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα απευθύνονται στη Δομή του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας…»  
Στη φράση : «Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, διά του αρμόδιου Γραφείου, θα πραγματοποιεί 
Κοινωνική  Έρευνα όπου κρίνεται σκόπιμο» θα αλλάξει και θα προστεθεί το εξής:  
«Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, διά του αρμόδιου Γραφείου και μέσω των υπαλλήλων της 
Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Κοινωνικός λειτουργός και διοικητικός υπάλληλος) θα 
πραγματοποιεί Κοινωνική  Έρευνα όπου κρίνεται σκόπιμο». 
 
Άρθρο 7ο:  
Θα προστεθεί η φράση: « Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν τηρούν τον κανόνα αυτό, θα 
εφαρμόζονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού» 
 
Ο Κανονισμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 
 
                                                                       ΑΡΘΡΟ 1 

Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας 
Ιωνίας. 
Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται συμπληρώνεται και τροποποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
μετά την αξιολόγηση του από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας. 
 
                                                      ΑΡΘΡΟ 2 
                                          Βασικές Αρχές – Σκοπός 
 
Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 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 κι ανάλογα με τα διαθέσιμα προϊόντα: 
 
- Τυποποιημένα τρόφιμα 
- Νωπά προϊόντα και  είδη αρτοποιίας. 
- 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. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
Οργάνωση και λειτουργία 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 
του Δήμου μας. 
Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος συστήνεται Επιτροπή 
Διαχείρισης, η οποία αποτελείται από έξι μέλη που θα εκπροσωπούν τις αντίστοιχες 
παρατάξεις του Συμβουλίου και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας. 
Στην Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν ως εισηγητές ο Διευθυντής Κοινωνικής Προστασίας, 
η Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, καθώς και οι 
υπάλληλοι που διαχειρίζονται τη Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
Η υποστήριξη λειτουργίας του Παντοπωλείου θα γίνεται από υπαλλήλους της Δομής του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου που ορίζεται ως προσωπικό υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο μπορεί να συνεπικουρείται από ομάδα εθελοντών, η οποία 
θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. 
Τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος θα παρέχουν οι υπάλληλοι που έχουν 
οριστεί ως υπεύθυνοι της δομής, οι οποίοι θα συγκεντρώνουν 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 της Δομής του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, οι οποίοι θα καταρτίζουν την τελική κατάσταση των δικαιούχων που θα 
εγκρίνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης και θα προωθείται για ψήφιση στην Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου. 
Η σχετική κατάσταση των δικαιούχων θα επανεξετάζεται μία φορά το έτος κατά το χρονικό 
διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και θα γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις και αλλαγές από 
την Επιτροπή Διαχείρισης. 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην οδό Καρολίδου 
αρ. 4 και θα λειτουργεί για τους δικαιούχους όπως κάθε φορά θα ορίζει η  Επιτροπή 
Διαχείρισης. 
Για την παραλαβή των παραγγελιών αλλά και των προσφερόμενων 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 Δήμου. 
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. 
 
Ανά τρίμηνο θα συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση που θα περιλαμβάνει τους 
δικαιούχους και τα είδη που έχουν παραλάβει και η οποία θα υπογράφεται από την Επιτροπή 
Διαχείρισης. Ο έλεγχος της καταγραφής και διακίνησης των ειδών θα γίνεται από το 
προσωπικό της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 
      ΑΡΘΡΟ 4 

Παροχές 
 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι δωρεάν. 
Οι ποσότητες των ειδών που θα παραλαμβάνει ο κάθε δικαιούχος θα καθορίζεται επίσης με 
βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ορίζονται παρακάτω. 
Οι προϋποθέσεις και ο χρόνος ένταξης ενός δικαιούχου στο πρόγραμμα και η επανένταξή του 
σε αυτό θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Διαχείρισης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που 
αναφέρονται παρακάτω. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

     Προϋποθέσεις Δικαιούχων 
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 
Έλληνες πολίτες  ή αλλοδαποί , κάτοικοι του Δήμου μας   
 
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 μεμονωμένα  άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 5.500€ ετησίως. 
β) για 2 ενήλικα άτομα με ανεργία, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό 
προσαυξάνεται αθροιστικά κατά 1.000€ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, σύζυγο ή τέκνα έως και 
τρία εξαρτώμενα μέλη. Από το τέταρτο μέλος και εξής, το ποσό προσαυξάνεται κατά 500 ευρώ 
ανά μέλος, έως το ανώτερο ποσό των 9.000 ευρώ. 
με την παρακάτω αναλογία: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

1 
ΕΝΗΛΙΚΟ 
ΑΤΟΜΟ 

2 
ΕΝΗΛΙΚΑ 
ΑΤΟΜΑ 

2 ΕΝΗΛΙΚΑ 
ΑΤΟΜΑ + 1 
ΠΑΙΔΙ 

2 ΕΝΗΛΙΚΑ 
ΑΤΟΜΑ+2 
ΠΑΙΔΙΑ 

2 ΕΝΗΛΙΚΑ 
ΑΤΟΜΑ+3 
ΠΑΙΔΙΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜ
Α 

5.500 
ευρώ 

5.500+1.00
0= 6.500 
ευρώ 

5.500+1.000+1.0
00= 7.500 ευρώ 
 

5.500+1.000+1.
000+1.000=8.5
00 ευρώ 

5.500+1.000+1.
000+1.000+500
=9.000 ευρώ 

 
 γ) Όταν στην οικογένεια υπάρχουν μέλη με αναπηρία 67% και άνω (γνωμάτευση Κ.Ε.Π.Α.) το 
ποσό προσαυξάνεται για το πρώτο μέλος με αναπηρία 3.000€ και για κάθε επόμενο μέλος με 
το ποσό των 1.500 ευρώ, με ανώτατο όριο εισοδήματος τα 11.500 ευρώ (βλ.πίνακα). 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

1 ΑΤΟΜΟ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

2 ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 3 ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

5.500+3.000=8.500 
ευρώ 

5.500+3.000+1.500
= 10.000 ευρώ 

5.500+3.000+1.500+1.5
00=11.500 ευρώ 
 

  
 δ)Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι ενοικιαστές, να αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα 
το ποσό των 100€ ανά μήνα,  εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν άλλα ακίνητα». 
ε)Για οφειλέτες δανείου Ά Κατοικίας, να αφαιρείται το ίδιο ποσό με τους ενοικιαστές (100€) με 
την προϋπόθεση να κατοικούν στην κατοικία και να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεών 
τους.  
στ’)Για ανέργους, να αφαιρείται από το οικογενειακό εισόδημα, το ποσό των 100€ το μήνα, 
από την ημέρα που έμειναν άνεργοι, με ανώτατο όριο ανεργίας το ένα έτος. 
Ως εισόδημα, θεωρούμε το πραγματικό και μέρος του τεκμαρτού στο στέλεχος που αφορά 
στην κατοχή αυτοκινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ (Τεύχος Β΄ 2281/15.06.2018) 
σελ. 24908 του  Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» 
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 
Κατηγορίες ωφελουμένων 
Με βάση τα παραπάνω οικονομικά κριτήρια οι δικαιούχοι θα χωριστούν στις παρακάτω 
κατηγορίες: 
_ Μεμονωμένα άτομα 
_ 2 Ενήλικα άτομα/Ζευγάρι (δύο άτομα που διαμένουν μαζί) 
_ Οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά 
_ Οικογένειες που έχουν 3-4 παιδιά 
_ Οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω 
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_ Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά 
_ 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 Δήμος, 
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. 
Για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο θα υπολογίζονται στα 
Περιουσιακά Κριτήρια Κινητής Περιουσίας οι τραπεζικές καταθέσεις και η κατοχή Ι.Χ., σύμφωνα 
με τα οριζόμενα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων και 
όρια τόκων καταθέσεων/μετοχών και ομολόγων). Τα εν λόγω κριτήρια αναφέρονται αναλυτικά 
στο επισυναπτόμενο ΦΕΚ (Τεύχος Β΄ 2281/15.06.2018) σελ. 24908 και θα ισχύουν για τη Δομή 
του Παντοπωλείου όπως κάθε φορά ισχύουν για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην 
Κ.Ε.Α.). 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Διαδικασία – Δικαιολογητικά εγγραφής 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα απευθύνονται στη Δομή 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και θα υποβάλουν 
αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά για κάθε ένα μέλος της 
οικογένειας : 

1.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
2.Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π ώστε να αποδεικνύεται η διεύθυνση 
κατοικίας. 
3. Φωτοτυπία Ε1 (Φορολογική δήλωση) – Φωτοτυπία Ε2 (εάν υπάρχουν έσοδα από ακίνητα)- 
Φωτοτυπία Ε9 - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Απαιτούνται και τα τέσσερα 
δικαιολογητικά. 
4.Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ. Η βεβαίωση αυτή θα ανανεώνεται και θα 
ανακοινώνεται στην υπηρεσία ελέγχου ανά τρίμηνο. 
5.Βεβαίωση διακοπής από ΟΑΕΕ ή από την Εφορία. (Για ελεύθερους επαγγελματίες).  
6.Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου έτους * 
7. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας (ηλεκτρονικής υποβολής στο TAXISNET)-Φωτοτυπία 
απόδειξης ενοικίου τελευταίου μήνα και τελευταίας απόδειξης προηγούμενου έτους.   
8.Φωτοτυπία Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α’ κατοικίας, από την Τράπεζα για ιδιοκτήτες, 
τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου.  
9.Αντίγραφο γνωμάτευσης επιτροπής αναπηρίας ΚΕΠΑ σε ισχύ, που να αναγράφει   το ποσοστό 
αναπηρίας. 
10.Εάν δεν υπάρχει ανεργία, σε περίπτωση απασχόλησης, να προσκομίζεται βεβαίωση 
αποδοχών από τον εργοδότη. 
 (* Η υπηρεσία θα διερευνά την περίπτωση αναζήτησης δικαιολογητικών αυτεπάγγελτα) 

 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, διά του αρμόδιου Γραφείου και μέσω των υπαλλήλων της 
Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Κοινωνικός Λειτουργός και Διοικητικός Υπάλληλος) θα 
πραγματοποιεί Κοινωνική  Έρευνα όπου κρίνεται σκόπιμο. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα, οι 
δικαιούχοι θα εγγράφονται στις καταστάσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου και θα ενισχύονται 
από αυτό. 
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 ΑΡΘΡΟ 7 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους καθώς και τους χώρους του Κοινωνικού  
Παντοπωλείου. Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν τηρούν τον κανόνα αυτό, θα 
εφαρμόζονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού. 
Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται αυτοπροσώπως στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο. Για την παράδοση των τροφίμων σε άλλο τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να 
προσκομίζονται έγγραφα που να βεβαιώνουν τη συγγένεια (ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό) 
όπως επίσης και την ταυτότητα του δικαιούχου. 
Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τους ζητηθεί από 
την αρμόδια υπηρεσία, αλλιώς θα εξαιρούνται αμέσως από το πρόγραμμα. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Αρμοδιότητες Επιτροπής 
 

1. Ελέγχει και διαβιβάζει την κατάσταση των αιτούντων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. 
2. Διακόπτει την παροχή βοήθειας σε οποιονδήποτε δικαιούχο που: 

 Παραβεί τον παρόντα κανονισμό 
 Αρνηθεί την επανεξέτασή του 
 Δημιουργεί 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 Δημοτικού 
Παντοπωλείου». 

      4. Ελέγχει τον Οικονομικό απολογισμό του Παντοπωλείου, δύο φορές το έτος, (Νοέμβριο και 
Μάιο) και τον υποβάλει στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση. 
        
 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα. 

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Δ. Σ. 

 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 
  

1 ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  12 ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

2 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

13 ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ ΟΛΓΑ 

3 ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 14 ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 
4 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 15 ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
5 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   
6 ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ   

7 
ΣΠΗΛΙΩΤΌΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  

8 ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
9 ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ   

10 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

  

11 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    

Τ Α    Μ Ε Λ Η 

ΑΔΑ: ΨΛΣΣΩΚΥ-ΧΣΙ
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. 

 
 

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

ΑΔΑ: ΨΛΣΣΩΚΥ-ΧΣΙ
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