
                   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κερατσίνι 27/01/2016     

                                                                                          Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ–ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                                                

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200  Τ.Κ. 187.56                             

Πληροφορίες: Σκιά Ζωή   

Τηλ.: 213 2074681-2                                                          

 

 

 

 

 

Θ Ε Μ Α: «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο μας». 

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, όντας πάντα αρωγός προς τις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την 

ένταξη οικογενειών με οικονομικά προβλήματα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο που 

λειτουργεί από το Σεπτέμβριο 2015. 

Σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις, ώστε να ενημερωθούν οι 

γονείς του σχολείου σας. 

 

 Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

                                                                             Η Εντεταλμένη Δημοτική 

                                                                         Σύμβουλος για θέματα Παιδείας 

                                                                                & Δια Βίου Μάθησης 

                                                                                Στέλλα Μιχάλογλου 

 



  

                       

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-   ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                             
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &                                                         
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΦΑΡΑ 101 & ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ    
ΤΗΛ: 210 4630145  
 

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

 

Ο Δήμος ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  σε συνέχεια της προσπάθειας 

κάλυψης πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των δημοτών – κατοίκων του, οι 

οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα βασικά είδη 

διατροφής, ανανεώνει για δεύτερο εξάμηνο τη λειτουργία του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως 

δικαιούχοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο για το επόμενο εξάμηνο, μπορούν να 

απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου επί των οδών Γ.Αφάρα 

101 & Αναλήψεως στην Δραπετσώνα, καθημερινά 9.οο πμ.- 13.οο μμ.,  

από 25/1/16 έως 13/2/16 όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής 

προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά  αυτοπροσώπως: 

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους:  

1. Αίτηση ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης 

που χορηγεί η αρμόδια  Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. 

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής 

για αλλοδαπούς. 

3. Αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το 

οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας. 

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.  

5.Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος (φορολογικού έτους 

2014) &έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. 

6.Αντίγραφο δήλωσης ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση Περιουσιολογίου 

2015. 

 

 

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του 

υποψηφίου δικαιούχου : 

7.Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.  
 



Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του 
υποψηφίου δικαιούχου : 
7.Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.  
8. Βιβλιάριο απορίας σε ισχύ. 
9. Πιστοποίηση Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ.  
10. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας σε ισχύ, θεωρημένο από την Εφορία.  
11. Βεβαίωση ενήμερου δανείου πρώτης  κατοικίας.  
12. Βεβαίωση μη ένταξης του αιτούντος σε πρόγραμμα άλλου Δήμου ( όταν ο 
ενδιαφερόμενος είναι δημότης ή κάτοικος άλλου Δήμου). 
13. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από την κοινωνική 
λειτουργό (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος). 
 Τα οικονομικά κριτήρια για την συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής: 
 Α) για τα μοναχικά άτομα το πραγματικό εισόδημα (όχι τεκμαρτό) να μην 
υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.  
Β) για ζευγάρι ή οικογένειες με κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα το ανώτερο 
ποσό προσαυξάνεται κατά 1.200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος με 
τελικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ. 
Γ) για άτομα με αναπηρία άνω του 67% το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 
με τελικό εισόδημα έως 9.000 ευρώ.  
Δ) Σε περίπτωση ενοικίου αφαιρείται από δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 
150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα  
Ε) Για οφειλέτες δανείου α΄ κατοικίας αφαιρείται από δηλωθέν εισόδημα το 
ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον το δάνειο καταβάλλεται, δεν υπάρχουν 
άλλα ακίνητα και διαμένουν στην συγκεκριμένη κατοικία. 
 
Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και οι τελικοί δικαιούχοι 
θα ενημερωθούν από  την Κοινωνική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μεγάλου 
αριθμού αιτήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους, οι οποίοι δε 
λαμβάνουν καμιά  άλλη οικονομική ενίσχυση, από ευρωπαϊκά ή κρατικά 
προγράμματα. 
 
 
 
                                                                        Η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος 

                                                                            Σε θέματα Παιδείας & Δια Βίου 

                                                                                             Μάθησης 

                                                                                     Στέλλα Μιχάλογλου 

 

                                                                 

 

 

 

 


