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ΑΡΘΡΟ 1
Κανονιςμόσ Λειτουργίασ – Διαχείριςησ Κοινωνικοφ Παντοπωλείου/Παροχή υςςιτίου
Με τον παρόντα Κανονιςμό ρυκμίηεται θ λειτουργία και διαχείριςθ του Κοινωνικοφ
Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου του Διμου Μεγαρζων, ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ «Δομι
Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν: Κοινωνικό Ραντοπωλείο, Ραροχι Συςςιτίου Διμου Μεγαρζων»
(κωδ. ΟΡΣ 5001587) που ζχει ενταχκεί ςτο Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Αττικισ 2014-2020 με τθν υπ’
αρικμ. 2864/17-11-2016 Απόφαςθ τθσ Ρεριφερειάρχθ Αττικισ και λαμβάνοντασ υπόψθ τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ Αϋ85).

ΑΡΘΡΟ 2
Βαςικζσ Αρχζσ – κοπόσ
1. Η ίδρυςθ του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ
ςτρατθγικισ του Διμου Μεγαρζων για τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ ςε τοπικό
επίπεδο, με ςτόχο τθν εφαρμογι προγραμμάτων και δράςεων για τθν προϊκθςθ τθσ
κοινωνικισ ςυνοχισ, τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ,
τθν ευαιςκθτοποίθςθ ατόμων και ομάδων πλθκυςμοφ κακϊσ και επιχειριςεων, με ςτόχο
τθ ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα ςτιριξθσ των οικονομικά αδφναμων κατοίκων.
2. Το Κοινωνικό Ραντοπωλείο με τθν παράλλθλθ δράςθ τθσ Ραροχισ Συςςιτίου είναι δομι,
θ οποία κα διανζμει ςε τακτικι βάςθ, ςε μεμονωμζνα άτομα και νοικοκυριά, τα οποία
βρίςκονται ςε κατάςταςθ φτϊχειασ ι απειλοφνται από τθν φτϊχεια και κατοικοφν ςτον
Διμο Μεγαρζων, είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ για τθ ςίτιςθ, τθν ζνδυςθ και τθν ατομικι υγιεινι
και κακαριότθτα.
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ΑΡΘΡΟ 3
Παρεχόμενεσ Τπηρεςίεσ - Αντικείμενο
1. Στο πλαίςιο λειτουργίασ του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου του Διμου Μεγαρζων και τθσ
παράλλθλθσ λειτουργίασ του τθσ Ραροχισ Συςςιτίου προβλζπονται οι εξισ υπθρεςίεσ:


Η διανομι ςυςκευαςμζνων τροφίμων και ειδϊν παντοπωλείου, ειδϊν ατομικισ
υγιεινισ και κατεψυγμζνων προϊόντων



Η διανομι ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, ειδϊν οικιακοφ εξοπλιςμοφ, παιχνιδιϊν
κ.λ.π. καινοφριων ι «δεφτερο χζρι»



Η διανομι ειδϊν ψυχαγωγίασ, όπωσ βιβλία, cd, dvd, για τθν κάλυψθ αναγκϊν
μάκθςθσ και πολιτιςμοφ



Η διανομι φαγθτοφ ςε απόρουσ και αςτζγουσ



Η διάγνωςθ και καταγραφι τθσ ανάγκθσ ψυχοκοινωνικισ ενδυνάμωςθσ και
υποςτιριξθσ των ωφελουμζνων, θ παραπομπι τουσ ςτισ κατάλλθλεσ κοινωνικζσ
υπθρεςίεσ – δομζσ για τθν υποςτιριξι τουσ και θ παρακολοφκθςθ (follow up) τθσ
πορείασ τουσ

2. Τα είδθ του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου παρζχονται εντελϊσ δωρεάν. Οι ποςότθτεσ
των προϊόντων που κα προςφζρονται ςτουσ δικαιοφχουσ κακϊσ και θ ςυχνότθτα
παροχισ τουσ, κακορίηονται από τθν Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ,
Απαςχόλθςθσ, Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υπάρχουςεσ
ποςότθτεσ και είδθ των προϊόντων ςε ςυνδυαςμό με τον αρικμό των αιτοφντων –
δυνθτικϊν δικαιοφχων του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου.
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ΑΡΘΡΟ 4
Οργάνωςη - Λειτουργία και Ζδρα του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου/Παροχή
υςςιτίου
1. Η δομι του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου και τθσ παράλλθλθσ δράςθσ τθσ Ραροχισ
Συςςιτίου ωσ προσ τθν οργάνωςθ και τθν λειτουργία τουσ εποπτεφονται από τθν
Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ, Απαςχόλθςθσ, Ρολιτιςμοφ και
Τουριςμοφ του Διμου Μεγαρζων.
2. Η δομι του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου ςτεγάηεται ςτον Διμο Μεγαρζων ςτθ
ςυμβολι των οδϊν Μινϊασ & Ρ.Ε.Ο.Α.Κ. (42οΧλμ . Ρ.Ε.Ο.Α.Κ.). με Τ.Κ. 19100.
Στον ίδιο χϊρο κα γίνεται και θ διανομι του Συςςιτίου.
2. Οι χϊροι του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου είναι ςυνολικοφ εμβαδοφ 25m2.
3. Για τθν εφρυκμθ λειτουργία του, το Κοινωνικό Ραντοπωλείο διακζτει
κατάλλθλουσ χϊρουσ, εξοπλιςμό και μζςα, που περιλαμβάνουν: προςβαςιμότθτα
από τα Α.Μ.Ε.Α., W.C. με προδιαγραφζσ για Α.Μ.Ε.Α., ράφια για τα τρόφιμα,
ντουλάπεσ για ιματιοκικθ, γραφεία των ςτελεχϊν του και κλιματιςμό.
4. Για τθν παραςκευι των γευμάτων τθσ Ραροχισ Συςςιτίου κα αξιοποιθκοφν οι
κουηίνεσ των Δθμοτικϊν Ραιδικϊν Στακμϊν, οι οποίεσ διακζτουν τον κατάλλθλο
εξοπλιςμό και πλθροφν τισ κείμενεσ υγειονομικζσ διατάξεισ, δυναμικότθτασ
παροχισ τουλάχιςτον 150 μερίδων θμερθςίωσ.
5. Το Κοινωνικό Ραντοπωλείο διαςφαλίηει τθν ςτακερι τροφοδοςία τουλάχιςτον
150 οικογενειϊν κάκε μινα. Διακζτει τα προϊόντα ςτουσ ωφελοφμενουσ τθσ
δομισ με τρόπο που εξαςφαλίηεται θ ιςονομία και θ αξιοπρζπεια τουσ.
6. Από τθν δράςθ τθσ Ραροχισ Συςςιτίου κα παραςκευάηονται 150 μερίδεσ
θμερθςίωσ, που κα διανζμονται ςτουσ δικαιοφχουσ ςτθν ζδρα του Κοινωνικοφ
Ραντοπωλείου και ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτείται, ςτθν οικία των δικαιοφχων
με τθν υποςτιριξθ του προγράμματοσ «Βοικεια ςτο Σπίτι».
7. Η δομι τθσ Ραροχισ του Συςςιτίου εφαρμόηει τθν πολιτικι ςυλλογισ
πλεοναηόντων προϊόντων από εργαςτιρια και βιοτεχνίεσ παραγωγισ τροφίμων
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(ηαχαροπλαςτεία, αρτοποιεία, εςτιατόρια κλπ.), προϊόντων με κοντινι
θμερομθνία λιξθσ από ςοφπερ μάρκετ κακϊσ επίςθσ και από τουσ πολίτεσ.
8. Το Κοινωνικό Ραντοπωλείο και θ παράλλθλθ δράςθ τθσ Ραροχισ Συςςιτίου
απαςχολοφν το απαιτοφμενο προςωπικό, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο κεφ. 3.6
του ιςχφοντοσ Οδθγοφ Εφαρμογισ & Λειτουργίασ Δομϊν Ραροχισ Βαςικϊν
Αγακϊν τθσ ΕΥΣΕΚΤ και ςυγκεκριμζνα:
• Ζναν/Μία (1) κοινωνικό/ι λειτουργό (ΡΕ/ΤΕ κοινωνικισ εργαςίασ με άδεια
άςκθςθσ επαγγζλματοσ)
• Ζνα (1) άτομο ΔΕ Διοικθτικό προςωπικό
• Ζνα (1) άτομο ΥΕ Βοθκθτικό προςωπικό
• Ζναν/Μία (1) ΔΕ Μάγειρα/ιςςα
• Ζναν/Μία (1) ΥΕ Βοθκό Μάγειρα/ιςςασ
9. Η λειτουργία τθσ δομισ του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου και τθσ παράλλθλθσ
δράςθσ τθσ Ραροχισ Συςςιτίου μποροφν να υποςτθρίηονται και από εκελοντζσ.
10. Το Κοινωνικό Ραντοπωλείο/Ραροχι Συςςιτίου λειτουργεί με ςτακερό ωράριο,
από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, ϊρεσ 8:00 – 16:00, το οποίο μπορεί να
τροποποιθκεί ι να διευρυνκεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τθσ δομισ για τθν καλφτερθ
εξυπθρζτθςθ των ωφελοφμενων.
11. Το Κοινωνικό Ραντοπωλείο/Ραροχι Συςςιτίου είναι προςβάςιμο από τα Μζςα
Μαηικισ Μεταφοράσ.
12. Το Κοινωνικό Ραντοπωλείο/Ραροχι Συςςιτίου διακζτει θλεκτρονικό ςφςτθμα
καταγραφισ και μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ τουσ ςτα ειςερχόμενα προϊόντα,
διατικζμενα προϊόντα, αρικμόσ ωφελοφμενων κλπ., το οποίο κα διαςυνδεκεί και
κα λειτουργιςει με το Ενιαίο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα καταγραφισ και
παρακολοφκθςθσ ωφελουμζνων το οποίο προγραμματίηεται να αναπτυχκεί
κεντρικά (Υπουργείο Εργαςίασ, Γενικι Γραμματεία Ρρόνοιασ).
13. Το Κοινωνικό Ραντοπωλείο/Ραροχι Συςςιτίου τθροφν τουσ όρουσ και
προχποκζςεισ προςβαςιμότθτασ από τα ΑΜΕΑ, όπωσ προςδιορίηονται ςτα
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κριτιρια επιλογισ πράξεων, ςυνθμμζνων ςτθν πρόςκλθςθ τθσ ΕΥΣ του ΕΡ
Ρεριφζρειασ Αττικισ 2014 -2020.
14. Το Κοινωνικό Ραντοπωλείο/Ραροχι Συςςιτίου υλοποιεί Σχζδια Δικτφωςθσ και
Δθμοςιότθτασ που αφοροφν ενδεικτικά ςε:
•

Ενζργειεσ για τθν γνωςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ δομισ ςτουσ δυνθτικά
ωφελοφμενουσ και ςτθν ευρφτερθ τοπικι κοινωνία.

•

Ενζργειεσ για τθν προςζλκυςθ εκελοντϊν, ατόμων και ςυλλογικϊν φορζων.

•

Ενζργειεσ για τθν ςυνεργαςία με επιχειριςεισ για εξεφρεςθ δωρεϊν, χορθγιϊν
κλπ.

•

Διαςφνδεςθ και ςυνεργαςία με το Κζντρο Κοινότθτασ του Διμου (και με λοιπζσ
Υπθρεςίεσ αυτοφ όταν κρίνεται απαραίτθτο) για τθν παροχι ολοκλθρωμζνων
υπθρεςιϊν ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ ςτουσ ωφελοφμενουσ.

ΑΡΘΡΟ 5
Αρμοδιότητεσ των ςτελεχών
Το προςωπικό του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου μεριμνά για τθ
ςυγκζντρωςθ αποκικευςθ και διανομι των παρεχόμενων προϊόντων και για τθν
παραςκευι των ςυςςιτίων.
Στο
Κοινωνικό
Παντοπωλείο/Παροχή
υςςιτίου
απαςχολοφνται
ζνασ
ςυντονιςτισ/τρια κακϊσ και βοθκθτικό προςωπικό, οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ των
οποίων αναφζρονται παρακάτω:
Κοινωνικόσ Λειτουργόσ & Διοικθτικόσ:


Υποςτθρίηει διοικθτικά τισ δραςτθριότθτεσ
Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου.



Κατά τθν υποδοχι (πρϊτθ επίςκεψθ) των ωφελοφμενων, καταγράφει τα γενικά
ςτοιχεία τουσ ςτο πλθροφορικό ςφςτθμα και τουσ παραπζμπει ςτο Κζντρο
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των

δομϊν

Κοινωνικοφ

Κοινότθτασ – εφόςον υπάρχει ανάγκθ ι κρικεί ςκόπιμο από τα ςτελζχθ τθσ
Δομισ – για τθν πλιρθ καταγραφι και παρακολοφκθςθ τουσ. Σε κάκε επόμενθ
επίςκεψθ καταγράφονται θ θμερομθνία και τα παρεχόμενα προϊόντα /
υπθρεςίεσ.



Διατθρεί αρχείο όλων των παραςτατικϊν που αφοροφν τθ λειτουργία των
δομϊν Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου.
Ραρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ.



Τθρεί διοικθτικό φάκελο, ο οποίοσ περιλαμβάνει: αρχείο μθνιαίων αναφορϊν,
αρχείο αλλθλογραφίασ, αρχείο δράςεων δθμοςιότθτασ – προβολισ και
δικτφωςθσ με χορθγοφσ και φορείσ τθσ κοινότθτασ, αρχείο με τα παρουςιολόγια
και τισ άδειεσ του προςωπικοφ, αρχείο εκελοντϊν.



Μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ διανομισ των παρερχόμενων αγακϊν/προϊόντων.



Συμμετζχει και ςυντονίηει δράςεισ δθμοςιότθτασ και δικτφωςθσ, όπωσ δράςεισ
για τθν προςζλκυςθ χορθγϊν, εκελοντϊν και διαςφνδεςθ με τθν κοινότθτα.



Συμμετζχει ςε ςυναντιςεισ και εκπαιδεφςεισ του προςωπικοφ και των
εκελοντϊν.

Βοθκθτικό προςωπικό:







Υποςτθρίηει τθν ομαλι λειτουργία τθσ Δομισ Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι
Συςςιτίου και όλεσ τισ διαδικαςίεσ για τθ ςυντιρθςθ αυτϊν.
Φροντίηει τα είδθ που προζρχονται από «δεφτερο χζρι» να είναι ςε άριςτθ
κατάςταςθ.
Μεριμνά για τθν διανομι των παρερχομζνων αγακϊν/προϊόντων.
Συμμετζχει ςε δράςεισ για τθν προςζλκυςθ χορθγϊν, εκελοντϊν και τθν
διαςφνδεςθ με τθν κοινότθτα, τθρεί το αρχείο των εκελοντϊν και ενθμερϊνει το
βιβλίο των δωρεϊν.
Συμμετζχει ςε ςυναντιςεισ και εκπαιδεφςεισ του προςωπικοφ και των
εκελοντϊν.
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Μάγειρασ/ιςςα & Βοθκόσ μάγειρα/ιςςασ:
Στθν δράςθ τθσ Παροχήσ υςςιτίου κα απαςχολοφνται: ζνασ/μία μάγειρασ/ιςςα και
ζνασ/μία βοηθόσ μάγειρα, αντικείμενο των οποίων είναι θ παραςκευι του φαγθτοφ για το
ςυςςίτιο ςτουσ προβλεπόμενουσ χϊρουσ και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ
διατάξεισ.

ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιοφχοι – Ωφελοφμενοι του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου/Παροχή υςςιτίου
1) Δυνθτικοί δικαιοφχοι των υπθρεςιϊν που παρζχει το Κοινωνικό Ραντοπωλείο/Ραροχι
Συςςιτίου είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμζνουν ςτον Διμο Μεγαρζων
ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμα διαμενόντων πολιτϊν τρίτων χωρϊν ι ανικαγενϊν, τα
οποία βάςει κριτθρίων και ςχετικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων, βρίςκονται ςε κατάςταςθ
φτϊχειασ ι απειλοφνται από φτϊχεια (π.χ. ωφελοφμενοι του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ
Αλλθλεγγφθσ, αναςφάλιςτα άτομα με πολφ χαμθλό ετιςιο ειςόδθμα, κακϊσ και δικαιοφχοι
/ αιτοφντεσ διεκνοφσ προςταςίασ).
2) Οι δικαιοφχοι του ΤΕΒΑ μποροφν να ενταχκοφν μόνο ςτθν Ραροχι Συςςιτίου, όχι όμωσ
ςτο Κοινωνικό Ραντοπωλείο (παράγραφοσ 3.5. του «Οδθγοφ Εφαρμογισ & Λειτουργίασ
Δομϊν Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν», Ακινα, Μάιοσ 2016).
3) Ειδικότερα, ςτο πρόγραμμα του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου ζχουν
δικαίωμα ςυμμετοχισ άτομα που διαβιοφν κάτω από το όριο τησ φτώχειασ (όπωσ αυτό
ορίηεται από τθν ΕΛΣΤΑΤ, ςφμφωνα με τθν ζρευνα ειςοδιματοσ και ςυνκθκϊν διαβίωςθσ
των νοικοκυριϊν 2016 - περίοδοσ αναφοράσ 2015) και ςυγκεκριμζνα:


άτομα με ειςόδθμα, το οποίο ανζρχεται ςτο ποςό των 4.500€ ετθςίωσ.



νοικοκυριά με δφο ενιλικεσ ι με ζναν ενιλικα και ζνα εξαρτϊμενο μζλοσ
(ανιλικο τζκνο ι φοιτθτι κάτω των 25 ετϊν), με ειςόδθμα το οποίο ανζρχεται ςε
6.750€ ετθςίωσ. Για κάκε επιπλζον εξαρτϊμενο μζλοσ το ποςό αυξάνεται κατά
1.350€ ετθςίωσ. Τα εξαρτϊμενα μζλθ που υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι τουσ κθτεία
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λαμβάνονται υπόψθ ςτον υπολογιςμό του ειςοδιματοσ, αλλά δεν μποροφν να
είναι δικαιοφχοι των παροχϊν του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου.


άτομα με αναπθρία 67% και άνω, των οποίων το ατομικό ειςόδθμα δεν
υπερβαίνει το ποςό των 9.000€ ετθςίωσ.



μακροχρόνιοι άνεργοι (ανεργία άνω των 12 μθνϊν) δικαιοφνται ςυμμετοχι το
πρόγραμμα, ακόμα και με υψθλότερο από το προαναφερόμενο ετιςιο
ειςόδθμα, εφόςον αυτό προερχόταν από ζμμιςκθ εργαςία.

Επίςθσ ςτον προςδιοριςμό του ειςοδιματοσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων λαμβάνονται
υπόψθ και οι εξισ παράμετροι:
 Η ςυνολικι αξία τθσ ακίνητησ περιουςίασ, θ οποία δεν κα πρζπει να ξεπερνά το
ποςό των 90.000€ για το μονοπρόςωπο νοικοκυριό προςαυξανόμενθ κατά 15.000€
για κάκε πρόςκετο μζλοσ και ζωσ 150.000€.
 Η ςυνολικι αξία τθσ κινθτισ περιουςίασ, θ οποία δεν κα πρζπει να ξεπερνά το
ποςό των 6.000€.
 Το φψοσ των καταθζςεων και οι τόκοι αυτϊν κακϊσ και θ τρζχουςα αξία των
μετοχϊν – ομολόγων δεν μποροφν να υπερβαίνουν ανά ζτοσ τα όρια που
περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα:
ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΙΟΥ

ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΑΞΙΑ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΤΛ.

ΟΙΑ ΤΟΚΩΝ
ΑΡΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
53€
80€

Μονοπρόςωπο νοικοκυριό
4.800€
Με 2 ενιλικα μζλθ ι 1 ενιλικο και 7.200€
ζνα εξαρτϊμενο μζλοσ (ανιλικο
τζκνο ι φοιτθτι ζωσ 25 ετϊν)
Το φψοσ των κατακζςεων για κάκε επιπλζον εξαρτϊμενο μζλοσ προςαυξάνεται κατά
1200€ με ανϊτατο όριο το ποςό των 14.400€ ανεξαρτιτωσ των μελϊν του νοικοκυριοφ.
Αντίςτοιχα οι τόκοι κατακζςεων για κάκε επιπλζον εξαρτϊμενο μζλοσ προςαυξάνονται
κατά 13€ με ανϊτατο όριο το ποςό των 160€ ανεξαρτιτωσ των μελϊν του νοικοκυριοφ.
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Μεταξφ των πολιτϊν που πλθροφν τα ειςοδθματικά κριτιρια και δεν ζχουν ενταχκεί ςτο
Τ.Ε.Β.Α. προτεραιότθτα για τθν ζνταξι τουσ ςτο Κοινωνικό Ραντοπωλείο ζχουν τα
νοικοκυριά με τα εξισ κοινωνικά χαρακτθριςτικά:
1. Τα μοναχικά άτομα, για τα οποία δεν υπάρχει υποςτιριξθ από το οικογενειακό
τουσ περιβάλλον
2. Οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ
3. Οι άςτεγοι
4. Οι τρίτεκνεσ και πολφτεκνεσ οικογζνειεσ
5. Τα άτομα με αναπθρία άνω του 67%
6. Οι άνεργοι και ιδιαίτερα οι μακροχρόνια άνεργοι.

4) Οι δυνθτικοί δικαιοφχοι τθσ Ραροχισ Συςςιτίου είναι οι ίδιοι με τουσ δυνθτικοφσ
δικαιοφχουσ του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου και με τα ίδια ειςοδθματικά κριτιρια με
προτεραιότθτα ςτα νοικοκυριά με τα εξισ κοινωνικά χαρακτθριςτικά:
1. Άςτεγοι
2. Τα μοναχικά άτομα, που δεν ζχουν υποςτιριξθ από το οικογενειακό τουσ
περιβάλλον
3. Τα άτομα με αναπθρία άνω του 67% που δεν αυτοεξυπθρετοφνται και δεν ζχουν
υποςτιριξθ από το οικογενειακό τουσ περιβάλλον
4. Άλλεσ περιπτϊςεισ μοναχικϊν ατόμων, που διαπιςτϊνεται μετά από κοινωνικι
ζρευνα ότι δεν υπάρχει θ δυνατότθτα ι δεν διακζτον τα μζςα για τθν παραςκευι
γευμάτων για τθν κάλυψθ των διατροφικϊν αναγκϊν τουσ.

5) Επιςθμαίνεται ότι:
 οι οικογζνειεσ που ζχουν ανιλικα τζκνα ςε θλικία για φοίτθςθ ςτθν υποχρεωτικι
εκπαίδευςθ, κα πρζπει να προςκομίςουν το ςχετικό δικαιολογθτικό τθσ
παρακολοφκθςθσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ των τζκνων τουσ προκειμζνου θ
οικογζνεια να ενταχκεί ςτο Κοινωνικό Ραντοπωλείο και ςτθν Ραροχι Συςςιτίου.
 Επίςθσ, όταν δεν υπάρχουν ςυνκικεσ αςτεγίασ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν
ζνταξθ ςτο Κοινωνικό Ραντοπωλείο είναι θ προςκόμιςθ του λογαριαςμοφ εταιρίασ
παροχισ θλεκτριςμοφ τθσ οικίασ, όπου διαμζνουν, ςτο όνομα του αιτοφντοσ.
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6) Η ςχετικι κατάςταςθ των ωφελοφμενων του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχισ
Συςςιτίου κα επανεξετάηεται δφο φορζσ το χρόνο, τουσ μινεσ Δεκζμβριο και Ιοφνιο, ϊςτε
να γίνονται οι ανάλογεσ διορκϊςεισ και αλλαγζσ κακϊσ και θ ζνταξθ νζων δικαιοφχων
από τα ςτελζχθ τθσ Δομισ.
ΑΡΘΡΟ 7
Απαιτοφμενα Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογθτικά που εξετάηονται για τθν ζνταξθ ςτο πρόγραμμα του Κοινωνικοφ
Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου είναι :
(Ι) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλουσ τουσ υποψήφιουσ δυνητικοφσ δικαιοφχουσ :
1) Αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, ςφμφωνα με τυποποιθμζνο υπόδειγμα αίτθςθσ που
χορθγεί θ αρμόδια υπθρεςία του Διμου.
2) Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τελευταίου τριμινου. Για αλλοδαποφσ,
πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τελευταίου ζτουσ (λόγω οικονομικϊν
απαιτιςεων που ςυνεπάγεται θ ζκδοςθ και θ μετάφραςθ του από τθν προξενικι αρχι
τθσ χϊρασ τουσ). Σε περίπτωςθ όπου θ χϊρα προζλευςθσ αλλοδαποφ δεν χορθγεί το
πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, αυτό δφναται να αντικαταςτακεί με άλλα
πιςτοποιθτικά ι λθξιαρχικζσ πράξεισ, οι οποίεσ ςωρευτικά αποδεικνφουν τθν τρζχουςα
ςφνκεςθ τθσ οικογζνειασ.
3) Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου και άδειασ παραμονισ ςε ιςχφ
και επίδειξθ του αντίςτοιχου πρωτότυπου.
4) Αντίγραφο πρόςφατου λογαριαςμοφ εταιρίασ παροχισ θλεκτριςμοφ ςτο όνομα του
δικαιοφχου ι αντίγραφο μιςκωτθρίου ςυμβολαίου, από το οποίο πιςτοποιείται θ
διεφκυνςθ κατοικίασ και επίδειξθ του αντίςτοιχου πρωτότυπου.
5) Αντίγραφο τθσ τελευταίασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ (ζντυπο Ε1) και
αντίγραφο του εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ φυςικϊν προςϊπων και επίδειξθ του
αντίςτοιχου πρωτότυπου.
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6) Αντίγραφο διλωςθσ ςτοιχείων ακινιτων (ζντυπο Ε9) και Εκκακαριςτικό ΕΝΦΙΑ ι
υπεφκυνθ διλωςθ (Ν.1599/86), με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ, περί μθ
κατοχισ ακίνθτθσ περιουςίασ όλων των προςτατευμζνων μελϊν.
(ΙΙ) Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωςη του δυνητικοφ δικαιοφχου:
1) Βεβαίωςθ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ, εφόςον πρόκειται για άνεργο (των αιτοφντων ι
και προςτατευόμενων μελϊν).
2) Γνωμάτευςθ Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α) ςε ιςχφ, εφόςον πρόκειται
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (των αιτοφντων ι των προςτατευόμενων μελϊν ).
3) Για τουσ άςτεγουσ δεν απαιτείται αποδεικτικό κατοικίασ, αλλά θ κατάςταςθ τουσ,
εφόςον δεν είναι καταγεγραμμζνοι, κα διαπιςτϊνεται με κοινωνικι ζρευνα.
4) Για τισ μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ: α) για τθν περίπτωςθ διαηυγίου, αμετάκλθτθ
δικαςτικι απόφαςθ, β) για τθν περίπτωςθ διάςταςθσ αγωγι διαηυγίου
κατατεκειμζνθ τθν τελευταία διετία, γ) για τθν περίπτωςθ χθρείασ, λθξιαρχικι
πράξθ κανάτου και πιςτοποιθτικό περί μθ λφςεωσ γάμου από το αρμόδιο
Ρρωτοδικείο, δ) για τθν περίπτωςθ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, λθξιαρχικι πράξθ με
καταχωρθμζνθ τθ λφςθ του ςυμφϊνου, ε) για τθν περίπτωςθ άγαμθσ μθτζρασ ι μθ
αναγνωριςμζνου τζκνου, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ και ςτ) για τα
ανιλικα τζκνα, απόφαςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων και πιςτοποιθτικό που αποδεικνφει
ότι δεν ζχει εκδικαςκεί θ κφρια αγωγι επιμζλειασ ι δεν ζχει εκδοκεί απόφαςθ επί
τθσ τελευταίασ, άλλωσ, με τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ.
5) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν λαμβάνει τισ ίδιεσ παροχζσ από άλλο φορζα ι άλλο Διμο,
με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
6) Βεβαίωςθ ςπουδϊν για τα ενιλικα τζκνα που ςπουδάηουν και βεβαίωςθ φοίτθςθσ
των ανιλικων τζκνων ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ι αντίγραφου του
αποδεικτικοφ φοίτθςθσ, όταν ζχει λιξει θ ςχολικι χρονιά.
7) Άδεια παραμονισ (για αλλοδαποφσ μόνιμουσ κατοίκουσ)
8) Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό κρικεί απαραίτθτο να ηθτθκεί κατά περίπτωςθ.
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Οι δικαιοφχοι οφείλουν τθν επανυποβολι των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για τθν
παραμονι τουσ ςτο πρόγραμμα του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου.
Τα ςτοιχεία των αιτοφντων και των τελικϊν δικαιοφχων είναι απόρρθτα και τα
διαχειρίηονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλλθλοι τθσ δομισ και τθσ κοινωνικισ υπθρεςίασ
του Διμου. Ρρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία αυτά μποροφν να ζχουν τα μζλθ τθσ ομάδασ Ζργου,
που δεςμεφονται για τθν εχεμφκεια τουσ.
Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται από τουσ δικαιοφχουσ ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι
περίοδο, θ οποία κα δθμοςιοποιείται κάκε φορά. Τα δικαιολογθτικά ςυγκεντρϊνονται
και αξιολογοφνται από τον κοινωνικό λειτουργό και τον διοικθτικό υπάλλθλο τθσ
δομισ, όπωσ απαιτείται από τισ αρχζσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και όπωσ
αρμόηει ςτον ςεβαςμό τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και ςτθν διατιρθςθ τθσ
ανωνυμίασ. Μετά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων αιτιςεων –
δικαιολογθτικϊν των υποψιφιων δικαιοφχων, κακορίηονται οι τελικοί δικαιοφχοι των
υπθρεςιϊν τθσ δομισ.

ΑΡΘΡΟ 8
Κάρτα δικαιοφχου
1) Η κάρτα δικαιοφχου του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου χορθγείται
ςε όποιον πλθροί τισ προχποκζςεισ του άρκρου 6 του παρόντοσ κανονιςμοφ και ζχει
κρικεί δικαιοφχοσ.
2) Η κάρτα δικαιοφχου είναι αυςτθρά προςωπικι, αναγράφει τα ςτοιχεία του
δικαιοφχου και δεν μεταβιβάηεται ςε άλλο πρόςωπο. Πταν πρόκειται για οικογζνεια
που ςυμβιϊνει αρμονικά κα χορθγείται μόνο μια (1) κάρτα δικαιοφχου και όχι κάκε
μζλοσ τθσ ξεχωριςτά.
3) Η κάρτα δικαιοφχου εκδίδεται με ιςχφ ενόσ (1) ζτουσ. Στθν κάρτα αναγράφεται το
χρονικό διάςτθμα που ιςχφει για τθν χριςθ των υπθρεςιϊν του Κοινωνικοφ
Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου. Η κάρτα ανανεϊνεται μετά τθν επανυποβολι των
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν κάκε ζτοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχει επζλκει
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ςτο μεταξφ μεταβολι τθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ δικαιοφχου προσ το
βζλτιςτο.
4) Εάν ο κάτοχοσ – δικαιοφχοσ τθσ κάρτασ δεν είναι ςε κζςθ να παρευρίςκεται ο ίδιοσ
ςτο Κοινωνικό Ραντοπωλείο/Ραροχι Συςςιτίου, λόγω θλικίασ ι άλλων προβλθμάτων
υγείασ, δφναται με τθν ταυτότθτα του δικαιοφχου, να παραλάβει οποιοδιποτε άλλο
άτομο, το οποίο ζχει εξουςιοδοτιςει ο ωφελοφμενοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει
ενθμερωκεί θ Υπθρεςία ςχετικά.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Δικαιώματα και Τποχρεώςεισ Δικαιοφχων
1. Οι δικαιοφχοι οφείλουν να ςζβονται το προςωπικό και τουσ χϊρουσ του
Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου και να τθροφν ότι προβλζπεται
από τον παρόντα κανονιςμό.
2. Οι δικαιοφχοι οφείλουν να προςκομίςουν οποιοδιποτε ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο
ι δικαιολογθτικό ηθτθκεί από τον υπεφκυνο κοινωνικό λειτουργό του
προγράμματοσ.
3. Ο κάκε δικαιοφχοσ (άτομο ι οικογζνεια) δικαιοφται για ζνα (1) ζτοσ να λαμβάνει
ςυγκεκριμζνα προϊόντα, ανάλογα με τον αρικμό των μελϊν του νοικοκυριοφ, τα
οποία κα ετοιμάηονται και κα παραδίδονται από το προςωπικό του Κοινωνικοφ
Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου.
4. Ο δικαιοφχοσ δφναται να απολζςει το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα
παροχϊν του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου, εφόςον ςυντρζχει
για το δικαιοφχο μία από τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
1) Ραραβεί τον παρόντα Κανονιςμό.
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2) Υποβάλει ψευδι διλωςθ ι αναλθκι ωσ προσ τθν ακρίβεια τουσ
δικαιολογθτικά.
3) Εξαντλιςει τθν θμερομθνία που ζχει δικαίωμα χριςθσ των παροχϊν του
Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου και δεν ζχει υποβάλει εκ νζου
αίτθςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του παρόντοσ άρκρου ι ζχει
υποβάλει αίτθςθ θ οποία απορρίφκθκε.
4) Ρροκαλζςει διζνεξθ ι δθμιουργιςει οποιοδιποτε πρόβλθμα ςτο προςωπικό
του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου.
5) Ράψει να εμπίπτει ςτισ προχποκζςεισ για τισ παραπάνω παροχζσ.
6) Μεταβλθκεί θ κοινωνικοοικονομικι του κατάςταςθ (π.χ. εάν προςλθφκεί και
αποκτιςει ειςόδθμα και αςφαλιςτικι κάλυψθ).
7) Αρνθκεί τθν επανεξζταςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.
5. Οι υπάλλθλοι του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου, ςε ςυνεργαςία
με τθν ομάδα ζργου, εάν ςυντρζχει οποιαδιποτε από τισ πιο πάνω αναφερόμενεσ
(εδάφιο 4) περιπτϊςεισ, δφναται να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα νόμιμα μζτρα
εναντίον του δικαιοφχου, περιλαμβανομζνθσ τθσ διαγραφισ του από το
Κοινωνικό Ραντοπωλείο/Ραροχι Συςςιτίου και τθν απαγόρευςθ τθσ ειςόδου
ςτουσ χϊρουσ που ςτεγάηονται.

ΑΡΘΡΟ 10
Σήρηςη Αρχείων
Τα αρμόδια ςτελζχθ του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου κα τθροφν τα
ακόλουκα αρχεία:
1) Κατάλογο ωφελουμζνων
2) ‘Ζγγραφα τεκμθρίωςθσ επιλογισ και αντικατάςταςθσ των ωφελουμζνων
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3) Κατάλογο με τουσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ των ςτελεχϊν τθσ δομισ
4) Ημεριςια υπογεγραμμζνα παρουςιολόγια ςτελεχϊν τθσ δομισ
5) Ημεριςιεσ καρτζλεσ καταγραφισ ειςερχομζνων ςτθ δομι
6) Καρτζλεσ καταγραφισ διανεμόμενων προϊόντων/μερίδων
7) Ατομικζσ εκκζςεισ των ςτελεχϊν του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου
για τθν παροχι υπθρεςιϊν και προϊόντων ςε ωφελουμζνουσ, με ξεχωριςτι
αναφορά ςτισ παραπομπζσ ςε Κζντρο Κοινότθτασ ι άλλεσ δομζσ
8) Ζντυπο και ψθφιακό υλικό ςυναντιςεων – ςυνεργαςιϊν δικτφωςθσ με αναφορά
των ςτοιχείων των ςυμμετεχόντων (θμερομθνία, θμεριςια διάταξθ, ζγγραφα
ςυμφωνιϊν, site κλπ. ανάλογα με το είδοσ τθσ δράςθσ)
9) Κατάλογο ειςερχομζνων προϊόντων ανά πθγι (αγορά, χορθγία, δωρεά κακϊσ και
ςτοιχεία προμθκευτι / χορθγοφ) και ανά κατθγορία ειδϊν
10) Ζντυπο και ψθφιακό υλικό από δράςεισ δθμοςιότθτασ (φωτογραφίεσ προςκλιςεισ,
φυλλάδια, λίςτεσ αποδεκτϊν, λίςτεσ ςυμμετεχόντων, διανεμθκζν υλικό, κλπ.
ανάλογα με το είδοσ τθσ δράςθσ)
11) Υλικό που παράχκθκε από τα ςτελζχθ τθσ δομισ
12) Μθνιαία ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ Δομισ
13) Συμβάςεισ, παραδοτζα κλπ. (ςτισ περιπτϊςεισ που ςυνάπτονται ςυμβάςεισ ζργου /
υπθρεςιϊν).

ΑΡΘΡΟ 11
Πόροι του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου/Παροχή υςςιτίου
1. Η χρθματοδότθςθ του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου/Ραροχι Συςςιτίου καλφπτεται είτε
από εκνικοφσ πόρουσ, είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ςτο πλαίςιο του
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κεματικοφ Στόχου 9 των Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων (ΡΕΡ) του
ΕΣΡΑ 2014-2020.
2. Ραράλλθλα το Κοινωνικό Ραντοπωλείο/Ραροχι Συςςιτίου δφναται
χρθματοδοτθκεί μζςω τθσ προςζλκυςθσ πόρων από δωρεζσ και χορθγίεσ.

να

3. Τζλοσ, ο Διμοσ μπορεί να πραγματοποιεί προμικειεσ τροφίμων και άλλων ειδϊν
ανάλογα με τουσ διακζςιμουσ του οικονομικοφσ πόρουσ και τισ ανάγκεσ των πολιτϊν,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 12
Ιςχφσ – Σροποποίηςη του Κανονιςμοφ
Ο κανονιςμόσ, εναρμονιςμζνοσ με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία, εγκρίνεται,
ςυμπλθρϊνεται και τροποποιείται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου
Μεγαρζων, που λαμβάνεται με τθν πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του.
Η ιςχφσ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ δομισ Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν «Κοινωνικό
Ραντοπωλείο/Ραροχι Συςςιτίου» από το Δθμοτικό Συμβοφλιο αρχίηει από τθ νόμιμθ
δθμοςίευςι του.
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