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Έκθεση λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βοΐου 

  Από το 2012 λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βοΐου το οποίο 
στεγάζεται  στο πρώην Τσίπειο - Τραμπάντζειο Οικοτροφείο στη Σιάτιστα, με βασικό του 
στόχο τη στήριξη των οικονομικά αδυνάτων δημοτών, παρέχοντας δωρεάν μηνιαίο δέμα 
με είδη πρώτης ανάγκης (μη ευπαθή προϊόντα όπως τρόφιμα, είδη υγιεινής και 
απορρυπαντικά ). Επίσης στον παραπάνω χώρο λειτουργεί ιματιοθήκη με μεταχειρισμένα 
προϊόντα ( είδη ένδυσης και υπόδησης, κλινοσκεπάσματα, σχολικά είδη, είδη μπεμπέ, 
παιχνίδια, και είδη κουζίνας ή ηλεκτρικές μικροσυσκευές )   που προέρχονται από 
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κοζάνης τα οποία  αφού ελεγχθούν, 
παρέχονται δωρεάν όχι μόνο σε δικαιούχους αλλά και σε οποιονδήποτε δημότη τα 
χρειαστεί.   
  Το 2018 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ο νέος  κανονισμός που 
πέρα από τις οικονομικές προϋποθέσεις,  προσεγγίζει και αιτούντες δημότες με θέματα 
κοινωνικά ( υγείας, υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ανέργους και άλλων ευάλωτων 
ομάδων όπως π.χ. ΑΜΕΑ, εξαρτημένων, μονογονεϊκών οικογενειών, αστέγων ).  
  Αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους, αφού η πενταμελής επιτροπή διαχείρισης συνεδριάσει 
και ελέγξει τις οικονομικές δυνατότητες του κοινωνικού παντοπωλείου για το επόμενο 
έτος, αποφασίζει για των αριθμό των ωφελούμενων ανά Δημοτική Ενότητα και κατόπιν 
ανακοινώνει την υποβολή αιτήσεων στους δημότες που επιθυμούν να ενταχθούν στα 
οφέλη από 20 Σεπτεμβρίου ως 20 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο 
Κοινότητας στη Σιάτιστα, ή στα ΚΕΠ των υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων. 
 
Δικαιολογητικά : 
 
1. Αίτηση (από την υπηρεσία) 
2. Υπεύθυνη Δήλωση (από την υπηρεσία) 
3. Εκκαθαριστικό προηγούμενου έτους 



4. Ε9 
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
7. Ότι άλλο δικαιολογητικό αποδεικνύει την οικονομική –κοινωνική κατάσταση του 
αιτούντα (κάρτα μακροχρόνιας ανεργίας, πιστοποιητικό αναπηρίας, αποδεικτικά 
μονογονικότητας, πιστοποιητικό αστεγίας κλπ, δικαιούχος ΚΕΑ) 
  . Τα οικονομικά κριτήρια θα ελέγχονται από το εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους 
• Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό μέχρι 2.400,00 € δηλωθέν ποσό και μέχρι 5.000,00€ 
τεκμαρτό ποσό 
• Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος μέχρι 1.200,00€ δηλωθέν ποσό και μέχρι 1.500,00€ 
τεκμαρτό ποσό 
• Για κάθε ανήλικο μέλος μέχρι 600,00€ δηλωθέν ποσό και μέχρι 800,00€ τεκμαρτό ποσό 
• Στην μονογονικές οικογένειες κάθε ανήλικο μέλος μέχρι 1.200,00€ δηλωθέν ποσό και 
μέχρι1.000,00€ τεκμαρτό ποσό 
 Π.Χ ένα νοικοκυριό που αποτελείται από δυο γονείς, ένα ενήλικο και ένα ανήλικο τέκνο 
είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού παντοπωλείου αν το δηλωθέν ποσό δεν ξεπερνά το 
ποσό των 5.400,00 € (2.400 αρχηγός+1.200 σύζυγος+ 1.200 ενήλικο τέκνο+ 600,00 
ανήλικο) και το τεκμαρτό ποσό δεν ξεπερνά 8.800,00€ (5.000αρχηγός+1.500 σύζυγος+ 
1.500 ενήλικο τέκνο+ 800,00 ανήλικο). 
 
  Για το έτος 2020 εξυπηρετούνται 73 νοικοκυριά ( μόνο στα όρια του πρώην Δήμου 
Σιάτιστας ) παίρνοντας ένα δέμα κάθε μήνα με τα απαραίτητα τρόφιμα και 
απορρυπαντικά.  Τα παραπάνω προϊόντα αγοράζονται και δωρίζονται αποκλειστικά από 
το Κουκουλίδειο Ίδρυμα Σιάτιστας αλλά λόγω των προϋποθέσεων του ιδρύματος 
διανέμονται μόνο στα όρια πρώην Δήμου Σιάτιστας . Στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες 
του Δήμου Βοΐου,  υπάρχει οικονομική μέριμνα από το Δήμο Βοΐου και κάθε χρόνο στις 
γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα διανέμονται σε φτωχές οικογένειες δέματα με 
τρόφιμα .  
 Συνεργασία για στήριξη ευπαθών ομάδων υπάρχει με τους παρακάτω : 

1. Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης με την Τράπεζα Αγάπης ( συσσίτιο ) και 
εξοπλισμό ιματιοθήκης  

2.  Ανάμεσα σε άλλες δομές του Δήμου μας  : 
Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρο Κοινότητας, Νομικό  και οικονομικό τμήμα, 
Γραφείο Πρόνοιας  

3. Συλλόγους  
4. Επιχειρήσεις  και ιδιώτες 
5.  Δημότες που στηρίζουν το συνάνθρωπό τους 
6.  Κουκουλίδειο Ίδρυμα ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου, 

προσέφερε επαυξημένη χορηγία ύψους 27.676 ευρώ για το 2020 

 Για την προσπάθεια στήριξης όλο και περισσότερων συνανθρώπων μας που έχουν 
ανάγκη, όποιος επιθυμεί να  συνεισφέρει μπορεί : 
. να επικοινωνεί με το Κοινωνικό Παντοπωλείο  στο τηλ. 2465021119  
. είτε με τραπεζική κατάθεση υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Αρωγής του Δήμου Βοΐου στον 
λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας  με αριθμό  472/540119-44.  
 

 


