
 
 

 

 

 

Κρέστενα, 02/06/2022 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων». 

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων ενημερώνει όλους του δημότες του 

Δήμου μας, ότι η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη ωφελουμένων στη δομή ξεκινά από τη Τρίτη 

07/06/2022 και λήγει την Παρασκευή 08/07/2022 από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. Καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θεωρείται η Παρασκευή 08/07/2022 μέχρι και τις 14:00 μ.μ. της ίδιας 

μέρας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αποκλειστικά στις ως άνω ημερομηνίες, στο χώρο 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο βρίσκεται στο Νέο Δημαρχείο (όπισθεν κτιρίου), στην Ανατολική 

Πλατεία Ειρήνης (Παπαπολυχρονίου) στα Κρέστενα. 

Βασικό κριτήριο για την ένταξη στη Δομή είναι η διαπίστωση της οικονομικής αδυναμίας, όπως 

αυτή προκύπτει από το πραγματικό εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών 

κριτηρίων. Συγκεκριμένα, τα Εισοδηματικά Κριτήρια σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάσταση, όπως 

αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής (ΑΔΑ:ΨΝΕ9ΩΨΦ-

ΑΕΨ). Επίσης, στον ίδιο Κανονισμό περιγράφονται αναλυτικά και οι περιπτώσεις που δεν μπορούν να 

ωφεληθούν και εξαιρούνται από τις παροχές του Κοινωνικού Παντοπωλείου.  

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
 

Α) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους, δυνητικά δικαιούχους: 

 

1. Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης, όπου αναφέρονται οι ΑΜΚΑ όλων των μελών και Υπεύθυνη 

Δήλωση του/της ενδιαφερομένου/ης ότι επιτρέπει τη διασταύρωση των υποβαλλόμενων 

δικαιολογητικών καθώς και ότι έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να ενημερώνει τη δομή σε 

περίπτωση μεταβολής της κοινωνικοοικονομικής του/της κατάστασης (συνυποβάλλονται ως ένα 

έντυπο που χορηγείται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο). 

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ καθώς και άδεια διαμονής σε ισχύ (για 

τις περιπτώσεις νομίμως διαμενόντων πολιτών άλλων χωρών). 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των έξι μηνών). 

4. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και του εκκαθαριστικού 

σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη 

υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

5. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού περιουσιακής 

κατάστασης (ΕΝΦΙΑ). 

6. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο 

λογαριασμού ύδρευσης ή/και αποχέτευσης ή /και Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας). Σε 



 
 

 

 

 

περίπτωση φιλοξενίας, μόνο όταν δε δηλώνεται στο Ε1, απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση (και 

από τα δύο μέρη: του φιλοξενούμενου και του ατόμου που φιλοξενεί). 

7. Μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικίασης, στην περίπτωση ενοικίασης οικίας. 

 

Β) Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, που κατά περίπτωση ζητούνται για τη συμπλήρωση της αίτησης: 

 

 Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο/η. 

 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή ΚΕΠΑ, εφόσον πρόκειται για 

ΑΜΕΑ. 

 Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας (εφόσον υπάρχει). 

 Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από τον αρμόδιο Κοινωνικό Λειτουργό, εφόσον απαιτείται, με την 

οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του 

ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκή οικογένεια, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, 

κλπ.). 

 Διαζευκτήριο ή Υπεύθυνη Δήλωση Διάστασης. 

 Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.  

 

Όλα τα δικαιολογητικά απαιτείται να είναι σε απλά φωτοαντίγραφα εκτός από τις υπεύθυνες δηλώσεις. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.  

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου από Δευτέρα έως Παρασκευή 

από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 2625023888 (αρμόδιοι υπάλληλοι Παναγιώτης Κόρακας 

και Σταυρούλα Νικολοπούλου). 

 

              
 

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 

 

 

Κωνσταντίνα Στρουμπάκου 


