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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Προκειμένου να ενταχθούν εκ νέου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παιανίας, 
καλούνται οι δικαιούχοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους από τις 9/9 έως τις 
18/10/2019 και ώρες 9.00 - 12.00 στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας και ειδικότερα 
στο χώρο που στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 11. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 
 
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε 

ισχύ (των αιτούντων και των ενήλικων συνοικούντων).  
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
3. Αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας ή αντίγραφο 

μισθωτηρίου συμβολαίου μέσω TAXIS, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση 
κατοικίας. 

4. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και 
αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και σε 
περίπτωση μη υπάρξεως αυτών υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  

5. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη 
κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών. 

6. Σε περίπτωση ανεργίας θα προσκομίζεται πρόσφατη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ 
(των αιτούντων και των ενήλικων συνοικούντων). 

7. Σε περίπτωση διαζυγίου θα προσκομίζεται διαζευκτήριο. 
8. Σε περίπτωση χηρείας ή γέννησης τέκνου θα προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη. 
9. Σε περίπτωση αναπηρίας θα προσκομίζεται Απόφαση ΚΕΠΑ (αναπηρίας). 
10. Στην περίπτωση που ο αιτών συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα που υποβάλλουν 

ξεχωριστή φορολογική δήλωση θα προσκομίζει επιπλέον: α) εκκαθαριστικό 
σημείωμα και Ε1 των συνοικούντων προσώπων β) βεβαίωση εγγραφής τους στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ όπου υπάρχει. 

11. Σε περίπτωση που ο αιτών φιλοξενεί ή φιλοξενείται από γονείς, αδέρφια, παιδιά 
κ.λ.π. κατατίθενται και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά και Ε1 αυτών. 

12. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).  



13. Σε περίπτωση που ο/οι αιτών/ούντες  λαμβάνει/ουν οποιοδήποτε βοήθημα ή/και 
σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης. 

14. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση. 
 
 Οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ μέσω ΚΕΑ δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου.  
 Τα όποια δικαιολογητικά των δικαιούχων, θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται 

όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει 
στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διατήρηση της ανωνυμίας.  

 Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων επανεξετάζονται κάθε χρόνο. 
 Φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα γίνονται αποδεκτοί. 

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, κατά περίπτωση, μπορεί να πραγματοποιούν κατ’ οίκον 
Κοινωνική Έρευνα για περαιτέρω διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών ατόμου – 
οικογένειας. 
Η απόκρυψη στοιχείων ή η δήλωση ψευδών στοιχείων συνιστά λόγω απόρριψης από το 
Πρόγραμμα. 

 Για κάθε διευκρίνηση/πρόσθετη πληροφορία τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Δήμου Παιανίας, είναι στη διάθεση των δημοτών από Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 – 14.00.  

 
Πληροφορίες: κ. Κούτσικος Αλέξανδρος – Αθανασίου Ευθυμία 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2106641610. 

 

      ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

 

 

 


