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«Μαζί χτίζουµε το Κοινωνικό Παντοπωλείο της 
πόλης µας» 

Η ανάγκη των καιρών και η συνεργασία όλων µας, γέννησαν µια ιδέα που µε 
πολύ προσπάθεια θα γίνει σηµείο αναφοράς της αλληλέγγυας Ιεράπετρας. 
Τοπικές αρχές, Κοινωνικοί φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, επιχειρήσεις και 
ευαίσθητοι δηµότες συναντιόµαστε, συζητάµε, προβληµατιζόµαστε και 
δηµιουργικά δρούµε, γιατί µαζί «χτίζουµε το Κοινωνικό Παντοπωλείο της πόλης 
µας» … 

Έχεις τα πινέλα έχεις τα χρώµατα ζωγράφισε τον παράδεισο και µπες µέσα…  
Νίκος Καζαντζάκης  

 

 

 

 

 

«Οι απόψεις που εκφράζονται στον οδηγό αυτό δεν µπορεί κατά κανένα τρόπο 
να θεωρηθεί ότι αντανακλούν την επίσηµη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

 

 

 

 

 

 

 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Ο Οδηγός που παρουσιάζεται στο παρόν στηρίζεται στις αρχές της αλληλέγγυας 

παρέµβασης του Σχεδίου δράσης «Τοπικές Λέσχες Κοινωνικής Ένταξης στο 

∆ήµο Ιεράπετρας», στο πλαίσιο του έργου «Ευρωπαϊκό Έτος για την 

Καταπολέµηση της Φτώχειας & του Κοινωνικού Αποκλεισµού (2010)». Ο 

Οδηγός λειτουργεί υποστηρικτικά σε κάθε ενέργεια προβολής και ενηµέρωσης 

του ευρύ πληθυσµού για θέµατα φτώχειας και αποκλεισµού και απευθύνεται σε 

συλλόγους, σωµατεία, επιχειρήσεις των ΟΤΑ καθώς και σε κάθε ενεργό πολίτη 

και εθελοντή. Η σύσταση και η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

αποτελεί πρώτιστα κοινωνική αλληλέγγυα δράση, που το αποτύπωµά της  

εµφανίζει το βαθµό της κοινωνικής ευαισθησίας των τοπικών κοινωνιών.  

 

Η αξιολόγηση της εφαρµογής της συγκεκριµένης ∆οµής για τις ευπαθείς 

κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού γίνεται µε βάση τα επιµέρους κριτήρια που θα 

καθοριστούν από την κάθε αλληλέγγυα παρέµβαση. 

 

2. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο Ο∆ΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

Ο Οδηγός αφορά  υπηρεσίες, φορείς, συλλόγους ή επαγγελµατίες  που  

� ασχολούνται µε την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού 

� εστιάζουν τη δράση τους σε άτοµα ή οµάδες του πληθυσµού που απειλούνται 

άµεσα ή κινδυνεύουν να απειληθούν από τους πολλαπλούς παράγοντες 

κοινωνικού αποκλεισµού 

� σχεδιάζουν ή εντάσσουν στη λειτουργία τους ∆οµές για τις Ευπαθείς 

Κοινωνικά Οµάδες µε βάση το παραπάνω σκεπτικό.  



Στόχος του Οδηγού είναι να συµβάλει στον ανοιχτό διάλογο όλων που 

ασχολούνται µε δράσεις κατά του κοινωνικού αποκλεισµού και από την άποψη 

αυτή θεωρείται ευπρόσδεκτη και χρήσιµη κάθε κριτική.  

 

3. ∆ΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  

 

Ο σχεδιασµός σε αυτό το κρίσιµο στάδιο εξέλιξης της ελληνικής οικονοµίας 

απαιτεί λύσεις βιώσιµες µε παράλληλη ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 

υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης προς την κατεύθυνση αξιοποίησης του 

ανθρώπινου κεφαλαίου και ενεργοποίησης  της κοινωνίας των πολιτών σε 

κρίσιµα ζητήµατα (όπως αυτό της ένταξης και της καλλιέργειας των συνθηκών 

άρσης του κοινωνικού αποκλεισµού).  

 

Παράλληλα, τα φαινόµενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, είναι 

αναγκαίο να εκτιµηθούν και να αρθούν µέσα από την δράση των τοπικών 

κοινωνιών µε ανάπτυξη δράσεων προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες, 

ιδιαιτερότητες και αναγκαιότητες.   

 

Με βάση τα παραπάνω το κεντρικό πρόβληµα που επιδιώκεται να αντιµετωπιστεί 

µε την σύσταση των Τοπικών Λεσχών Κοινωνικής Ένταξης είναι, πρώτον, η 

αποσπασµατικότητα των δράσεων µεµονωµένων φορέων, συλλόγων και 

οµάδων σε τοπικό επίπεδο στον τοµέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, η έλλειψη 

κοινής ευθύνης και συµµετοχής στην άρση των στερεοτύπων καθώς και η 

έλλειψη κοινωνικής συνείδησης στα  κοινωνικά  φαινόµενα των τοπικών 

κοινωνιών. 

 

Η ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας σε ζητήµατα φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισµού είναι και κρίνεται αναγκαία ως δράση πυλώνας 

αξιοποίησης της αλληλέγγυας οικονοµίας και της ποιοτικής βελτίωσης του 

κοινωνικού κράτους. Ο σχεδιασµός του έργου «Τοπικές Λέσχες Κοινωνικής 



Ένταξης» στην περιοχή της Ιεράπετρας αναπτύσσεται µε δέσµη αλληλένδετων 

επιµέρους δράσεων που επιτυγχάνουν την εµπλοκή των οµάδων – στόχου 

(γυναίκες, µετανάστες, ΑµεΑ, νέοι σε κίνδυνο αποκλεισµού κ.ά.) στον 

κοινωνικό ιστό, απευθύνονται στο ευρύ κοινό και προσβλέπουν, ιδίως, στην 

καλλιέργεια µιας κοινωνικής ευθύνης προς κάθε µορφή κινδύνου φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισµού ατόµων και οµάδων του πληθυσµού. 

 

Η σύσταση των «Τοπικών Λεσχών Κοινωνικής Ένταξης» αποτελεί ένα άτυπο 

εργαλείο δικτύωσης των κοινωνικών φορέων της κάθε περιοχής και ταυτόχρονα 

δεσµεύει την δράση κάθε ενεργού φορέα προς ένα κοινό σκοπό. Στο µοντέλο 

που παρουσιάζουµε εκτός από τον φορέα λειτουργίας του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου που µπορεί να είναι µια κοινωφελής επιχείρηση ή ένας άλλος 

κοινωνικός φορέας, ενεργό ρόλο διαδραµατίζει η συνεργασία των φορέων και 

συλλόγων της περιοχής στην υποστήριξη αυτής της δοµής. 

 

4. ∆ΟΜΗ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑ∆ΕΣ:  

                                ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι µία πρόσφατα ενταγµένη έννοια στο λεξιλόγιο 

και στη ζωή των πόλεων που δηµιουργήθηκε λόγω των αναγκών της εποχής 

µας, µιας εποχής που χαρακτηρίζεται από ραγδαία αύξηση των κινδύνων του 

κοινωνικού αποκλεισµού, αύξηση των ανέργων, αύξηση των ηλικιωµένων που 

επιζητούν φαγητό και φάρµακα, αύξηση της µετανάστευσης και µεγέθυνση της 

αδυναµίας κάλυψης πρωταρχικών αναγκών από πολλές οµάδες του πληθυσµού. 

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της φτώχειας  δηµιουργήθηκαν 

και δηµιουργούνται σε πολλές πόλεις του κόσµου Κοινωνικά Παντοπωλεία, 

δηλαδή καταστήµατα που παρέχουν δωρεάν είδη παντοπωλείου, τρόφιµα, 

νερό, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, κατεψυγµένα προϊόντα, ενδύµατα, είδη 

οικιακού εξοπλισµού, παιχνίδια κλπ. σε οικογένειες που αντιµετωπίζουν σοβαρά 

οικονοµικά προβλήµατα. Με λίγα λόγια τα Κοινωνικά Παντοπωλεία είναι δωρεάν 

«αγορές» για απόρους που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή καθότι στηρίζονται 



τόσο στον εθελοντισµό της κοινωνίας των πολιτών όσο και στις εθελοντικές 

προσφορές επιχειρήσεων (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βλέπε: ενηµερωτικός 

οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για ευπαθείς κοινωνικά οµάδες) και 

ιδιωτών. 

 

Το µοντέλο δοµής του Κοινωνικού Παντοπωλείου που παρουσιάζεται 

στον παρόντα οδηγό, είναι στην ουσία ένας «πολυχώρος», 

διαµορφωµένος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει στις ευπαθείς 

οµάδες του πληθυσµού που προσέρχονται σε αυτό: 

α) κάλυψη βασικών αναγκών, 

β) υπηρεσίες  κοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης,   

γ) δικτύωση µε το κοινωνικό περιβάλλον .  

Ουσιαστικά οργανώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε σταδιακά και σε βάθος 

χρόνου, οι διαφορετικές αυτές υπηρεσίες να είναι αλληλο-συνδεόµενες 

και αλληλο-τροφοδοτούµενες.  

 

5. ΣΚΟΠΟΙ – ΣΤΟΧΟΙ  

 

Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο επιδιώκεται ο συνδυασµός ποικίλων 

υπηρεσιών που συγκλίνουν στην υποστήριξη και διευκόλυνση της κάλυψης των 

βασικών αναγκών ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. Οι επιµέρους στόχοι του 

αφορούν: 

α)   την παροχή βασικών ειδών διατροφής 

β) την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών  

γ)  την ανάπτυξη βασικών ατοµικών δεξιοτήτων (κοινωνικές δεξιότητες, βασικές 

γνώσεις και εξοικείωση µε το κοινωνικό περιβάλλον κ.ά.)  

 

Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι να αφουγκραστεί τις ανάγκες όσων 

θα στηρίζονται σε αυτό και να τους προσφέρει όσα πραγµατικά έχουν ανάγκη, 

τόσο από πλευράς προϊόντων όσο και υπηρεσιών, µε απώτερο στόχο να τους 

βοηθήσει να στηριχθούν στις δικές τους δυνάµεις. Με την πάροδο του χρόνου 

κοινωνικά ευπαθή άτοµα και οικογένειες θα ανεξαρτητοποιούνται και νέες θα 



εντάσσονται στη θέση τους. Η κοινωνική λοιπόν προσφορά του Παντοπωλείου 

δεν έγκειται στον καθησυχασµό και στη διαιώνιση µίας δυσάρεστης κατάστασης 

αλλά στο ξεπέρασµα αυτής, ώστε να βοηθηθούν όσοι το δυνατόν περισσότεροι. 

 

Οι προαναφερθέντες λόγοι οδηγούν στο σχεδιασµό ενός ετήσιου πλάνου 

σχετικά µε το τι θα προσφέρει στους δικαιούχους του το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο κατά το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο στάδιο της λειτουργίας 

του. Τα στάδια λειτουργίας στο προτεινόµενο µοντέλο είναι τετράµηνα και 

αναπτύσσονται αλληλένδετα.  

 

Στάδια Λειτουργίας 

 

1ο Στάδιο - 1ο Τετράµηνο Λειτουργίας 

 

Κατά το 1ο στάδιο της λειτουργίας του το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα προφέρει 

στους δικαιούχους του είδη πρώτης ανάγκης και κυρίως τρόφιµα και 

προϊόντα µη ευπαθή, δηλαδή όσα δεν χρειάζονται ψυγείο για να 

συντηρηθούν. 

 

Αναλυτικότερα στην κατηγορία των µη ευπαθών ειδών πρώτης ανάγκης 

περιλαµβάνονται τρόφιµα όπως γάλατα εβαπορέ, ρύζι, ζυµαρικά, αλεύρι, 

όσπρια, λάδι, ζάχαρη, καφέ, κονσέρβες, παιδικές κρέµες, παξιµάδια, φρυγανιές, 

µπισκότα κτλ., βασικά είδη καθαριότητας όπως χαρτικά, απορρυπαντικά, 

σαπούνια/σαµπουάν, χλωρίνη, σφουγγάρια, σκούπες κτλ., καθώς και βασικά 

είδη περιποίησης βρεφών όπως πάνες, µωροµάντηλα κτλ. Η λειτουργία σε 

αυτή την πρώτη φάση θα εξαρτηθεί άµεσα από την ανταπόκριση και προσφορά 

της τοπικής κοινωνίας και αγοράς στην αλληλέγγυα παρέµβαση. Γι’ αυτό και 

πριν οδηγηθούµε στην πλήρη λειτουργία του είναι καλό το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο να παραµένει ανοιχτό για τους ωφελούµενους του µία ή δύο 

φορές την εβδοµάδα σε αυτό το στάδιο. 

 

 



2ο Στάδιο-2ο Τετράµηνο Λειτουργίας 

 

Κατά το δεύτερο στάδιο της λειτουργίας του θέτουµε ως στόχο το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο να αποκτήσει ψυγεία και καταψύκτες για να είναι σε θέση να 

προσφέρει επιπλέον και τρόφιµα τα οποία συντηρούνται µόνο εντός ψυγείου, 

όπως γάλατα, γιαούρτια, χυµούς κ.ά., καθώς και κατεψυγµένα τρόφιµα, για 

παράδειγµα κρέατα, ψάρια, λαχανικά κ.λπ. 

 

Επιπρόσθετος στόχος του δεύτερου σταδίου είναι και η δηµιουργία ενός 

ανεξάρτητου χώρου εντός του Παντοπωλείου στον οποίο θα διατίθενται δωρεάν  

προϊόντα µεταχειρισµένα, ελεγµένα και σε άριστη κατάσταση. Τα 

µεταχειρισµένα προϊόντα θα περιλαµβάνουν κυρίως είδη ένδυσης και υπόδησης, 

αλλά και παιχνίδια, είδη οικιακής χρήσης, βιβλία, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ., 

ενώ θα προέρχονται κυρίως από δωρεές συµπολιτών. 

 

3ο Στάδιο-3ο Τετράµηνο Λειτουργίας 

 

Στόχος του τρίτου σταδίου είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο να βρίσκεται σε 

πλήρη λειτουργία όσον αφορά την παροχή προϊόντων, ώστε να προχωρήσει και 

στην παροχή άλλων υπηρεσιών οι οποίες θα στηρίζουν τους δικαιούχους του 

κυρίως ως προς την απόκτηση πρόσθετων ατοµικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων, σε συνεργασία µε φορείς, συλλόγους, σωµατεία της περιοχής. 

Ανάµεσα στις υπηρεσίες αυτές θα περιλαµβάνεται η βοήθεια κοινωνικών 

επιστηµόνων από τοπικούς φορείς, η στήριξη του ΟΑΕ∆ καθώς και η συµβολή 

σε δωρεάν υπηρεσίες επαγγελµατιών της περιοχής που θέλουν να στηρίξουν 

την αλληλέγγυα δράση (π.χ. ιατρό, ψυχολόγο, παιδαγωγό. Καθηγητές κ.ά.). 

Επιπλέον στο τρίτο στάδιο κρίνεται σηµαντικό η παροχή πρόσβασης στο 

διαδίκτυο µε υπολογιστές που θα βρίσκονται εντός του Παντοπωλείου από µέλη 

των οικογενειών (κυρίως των παιδιών) των ωφελούµενων. 

 

 

 



Ποιους στηρίζει; 

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο υποστηρίζεται από την κοινωνία, άρα από όλους 

µας. Στηρίζει όµως τους άπορους και τους κοινωνικά αποκλεισµένους, δηλαδή 

όσους αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας, 

άνεργους, µετανάστες κ.ά. Για αυτούς στοχεύει στην κάλυψη πρωτογενών 

αναγκών επιβίωσης για εύλογο χρονικό διάστηµα, από 3 έως 6 µήνες µε 

δικαίωµα παράτασης, δηλαδή µέχρι τη στιγµή που θα είναι σε θέση να 

στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάµεις. 

 

Αναλυτικότερα, οι οικογένειες ή τα άτοµα που θα αποκτούν πρόσβαση στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο  θα πρέπει καταρχήν να είναι δηµότες ή κάτοικοι της 

περιοχής ενώ θα επιλέγονται, κατόπιν αιτήσεως τους, από µία Ειδική 

Επιστηµονική Επιτροπή που θα συσταθεί από τους εµπλεκόµενους φορείς των 

«Τοπικών Λεσχών Κοινωνικής Ένταξης», υποστηριζόµενη και από το έργο 

κοινωνικών λειτουργών του ∆ήµου, της Κοινωνικής Πρόνοιας και των 

Κοινωνικών Φορέων, βάσει συγκεκριµένων κοινωνικών κριτηρίων. Όσοι τελικά 

επιλεχθούν από την ανωτέρω Επιτροπή θα προµηθεύονται µία Κάρτα Ευπαθών 

Κοινωνικά Οµάδων µε την οποία θα µπορούν να πραγµατοποιούν τις αγορές 

τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.  Η διάρκεια ισχύος της θα ορίζεται  από την 

Επιτροπή και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε δικαιούχου. 

 

Κάρτα Ευπαθών Κοινωνικά Οµάδων 

Τι παρέχει η Κάρτα; 

 

Η Κάρτα Ευπαθών Κοινωνικά Οµάδων αποτελεί το κλειδί για την πρόσβαση στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο διότι καθιστά τους κατόχους της, δικαιούχους του, 

δηλαδή πελάτες του. Η χρονική διάρκεια ισχύος της κάρτας θα κυµαίνεται από 3 

έως 6 µήνες, µε δικαίωµα παράτασης από την υπεύθυνη για την έκδοση τους 

Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή και ανάλογα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες κάθε 

δικαιούχου, καθώς σκοπός της βοήθειας είναι η υλική και συναισθηµατική 



υποστήριξη στις κοινωνικά ευάλωτες οµάδες, ώστε οι ωφελούµενοι σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα να «σταθούν» ξανά στα πόδια τους. 

 

Επιπλέον, η Κάρτα εκτός από πρόσβαση στα προϊόντα του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου εξασφαλίζει και την ανωνυµία των δικαιούχων, σηµαντικό θέµα 

για µία µικρή κοινωνία που κυριαρχεί η επωνυµία. Για το σκοπό αυτό  η Κάρτα 

Ευπαθών Κοινωνικά Οµάδων θα δύναται να αναγράφει εκτός από το όνοµα του 

δικαιούχου και το όνοµα ενός δεύτερου ατόµου, που ο δικαιούχος θα έχει ορίσει 

ως εκπρόσωπο του. Το άτοµο αυτό, το οποίο θα µπορεί είναι µέλος της 

οικογένειας του δικαιούχου, ή στενό φιλικό του πρόσωπο ή κάποιος εθελοντής, 

θα προµηθεύετε προϊόντα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο εκ µέρους του. 

 

Τέλος, για τους δικαιούχους-κατόχους Κάρτας που δε θα είναι σε θέση να 

παραβρίσκονται οι ίδιοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων 

ιδιαίτερων προβληµάτων, η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου θα αναλαµβάνει τη 

µεταφορά των προϊόντων στο σπίτι τους, µέσω των Προγραµµάτων Βοήθειας 

στο Σπίτι ή άλλων σχετικών προγραµµάτων 

 

Πως εκδίδεται η Κάρτα; 

 

Η έκδοση/παροχή της Κάρτας Ευπαθών Κοινωνικά Οµάδων καθώς και το 

χρονικό διάστηµα ισχύος της, ή η παράταση αυτού, αποτελούν θέµατα τα οποία 

θα αποφασίζονται και θα καθορίζονται, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφεροµένων, 

από µία Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή που θα συστήσει η Τοπική Λέσχη 

Κοινωνικής Ένταξης ή η κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου, υποβοηθούµενη από 

το έργο κοινωνικών επιστηµών τοπικών φορέων. 

 

Όσοι λοιπόν δικαιούνται, βάσει κοινωνικών κριτηρίων, τη στήριξη του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε αυτό εκδίδοντας την Κάρτα Ευπαθών Κοινωνικά Οµάδων θα 

πρέπει να προσκοµίσουν στην αρµόδια υπηρεσία του φορέα λειτουργίας, τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 



1. Αίτηση Ενδιαφέροντος 

2. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας 

3. Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας 

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

5. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη 

υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δηλώσεως θεωρούµενη από τη 

∆ΟΥ. 

6. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικές Λειτουργούς του 

∆ήµου. 

7. Απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής ή άλλου δηµόσιου φορέα, εφόσον 

υπάρχει πρόβληµα υγείας. 

8. Κάρτα Ανεργίας, εφόσον πρόκειται για ανέργους. 

9. Γνωµάτευση Πρωτοβάθµιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, 

εφόσον πρόκειται για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες 

 

Από την εξέταση των δικαιολογητικών θα διαπιστωθεί η κάλυψη ή µη των 

ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων: 

 

Κοινωνικά κριτήρια: 

Απορία: Ετήσιο καθαρό ατοµικό εισόδηµα έως 6.000 ευρώ  

   

 

 

 

 

 

 

 

Οικογενειακή Κατάσταση: πολυτεκνία, µονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ. 

Περιουσιακή Κατάσταση, Αναπηρία ή Ύπαρξη προβληµάτων υγείας, 

Συνθήκες στέγασης, Ανεργία 

  

Μέλη Οικογένειας Εισόδηµα 

1 άτοµο 6.000 € 

2 άτοµα 7.500 € 

3 άτοµα 9.000 € 

4 άτοµα 10.500 € 

5 άτοµα και άνω 13.000 € 



 

 

6. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

Οι αρχές και το κοινωνικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου, όπως έχουν προσδιορισθεί στην πρόταση που εγκρίθηκε από το 

αρµόδιο Υπουργείο Εργασίας, αναφέρονται: 

• Στην αλληλέγγυα οικονοµία και στην ενεργή συµµετοχή της κοινωνίας των 

πολιτών σε θέµατα φτώχειας και αποκλεισµού.(Μεθοδολογία σύστασης 

«Τοπικών Λεσχών Κοινωνικής Ένταξης»  για την ενεργοποίηση των 

εµπλεκόµενων φορέων και την προσέλκυση της οµάδας-στόχου). 

• Στις αρχές και µεθόδους της διαπολιτισµικής προσέγγισης. 

• Στις αρχές και µεθόδους των ίσων ευκαιριών σε ευαίσθητες οµάδες του 

πληθυσµού. 

• Στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων-κλειδιά για την 

κοινωνική και εργασιακή συµµετοχή. 

• Στην καλλιέργεια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων. 

• Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου µάθησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ: Πώς θέλουµε να είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο;  

 

• χωρίς ταµπέλες, χωρίς «στίγµα», ανοιχτό για όλους/ες. 

Το ζήτηµα της ολοκληρωµένης κοινωνικής υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικά 

οµάδων της τοπικής κοινωνίας είναι κεντρικό στη δράση µας. Με δεδοµένες τις 

αρχές της διαπολιτισµικής προσέγγισης και των ίσων ευκαιριών για όλους 

επιλέγουµε να: 

� προσφέρουµε στον κάθε ωφελούµενο  ατοµικά και στην οικογένειά του 

τις υπηρεσίες που έχει ανάγκη, εφόσον βέβαια προβλέπονται από το 

πλαίσιο της λειτουργίας µας και το πλαίσιο λειτουργίας των φορέων που 

συνεργαζόµαστε 

� κάνουµε πράξη, µέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουµε στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, το σεβασµό στη διαφορά και την ισότιµη 

αντιµετώπιση των ατόµων.  

 

Όλα αυτά σηµαίνουν ότι πρακτικά οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες που 

προσφέρει το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελούν το αποτέλεσµα της 

συνεργασίας φορέων και εθελοντών της τοπικής κοινωνίας .   

 

• χώρος ελευθερίας  

όπου εκτός από τους ωφελούµενους θα αναπτύσσουν πολύ-δραστηριότητες και 

σύλλογοι, σωµατεία, οµάδες που προωθούν την αλληλέγγυα δράση στην τοπική 

κοινωνία. Για παράδειγµα είναι δυνατόν σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο  να 

οργανωθεί µια οµιλία για τον ρατσισµό ή για την αναπηρία  κ.ά.  

 

• αποδεκτό από την τοπική κοινωνία  

Σηµειώνουµε ότι η αποδοχή από την τοπική κοινωνία αποτελεί προϋπόθεση της 

επιτυχίας των στόχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αφού δεν µπορεί να 

µιλάµε στήριξη και κοινωνική ένταξη και ταυτόχρονα να προωθούµε τους 

διαχωρισµούς οποιουδήποτε είδους. Γι’ αυτό φροντίζουµε ώστε η τοπική 

κοινωνία να µην προσβάλλεται, να µην αποξενώνεται από τη λειτουργία του. 



Άρα το Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν πρέπει να δηµιουργεί την εικόνα του 

«κλειστού», του  «περιθωριακού», του «διαφορετικού» ή του «αποµονωµένου» 

κοινωνικά χώρου, ανάλογα βέβαια και µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.  

  

2. Ο ΧΩΡΟΣ: πώς θέλουµε να είναι;  

 

Είναι βέβαια αυτονόητο ότι, εφόσον ο χώρος που διατίθεται για τη λειτουργία 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι συγκεκριµένος, ο σχεδιασµός µας δεν 

µπορεί παρά να βασίζεται στα πραγµατικά δεδοµένα. Ωστόσο, προσπαθούµε να 

εξασφαλίσουµε: 

� την προσβασιµότητα σε ΑµεΑ 

� την διακριτική παρουσία του στον κοινωνικό χώρο  

� την ισόρροπη  διάταξη των λειτουργιών του ώστε να επιτυγχάνεται η 

προβλεπόµενη ανάπτυξή του ως κοινωνικού χώρου υποστήριξης και 

ένταξης κοινωνικά ευπαθών οµάδων. 

� τα έµµεσα συµβολικά µηνύµατα (που ο κάθε χώρος αναδύει) να είναι 

θετικά,  αλλά και συµβατά µε τις λειτουργίες του Παντοπωλείου.  

 
Και τώρα κάποιες πρακτικές συµβουλές για τη διαµόρφωση των χώρων και τον 
εξοπλισµό:  
 

� να προσοµοιάζει µε χώρο παραδοσιακού Παντοπωλείου και σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που πρέπει να εκδοθεί. 

�  να δίνεται έστω συµβολικά η ιδέα ότι ο χώρος αυτός δεν διακρίνεται από 

τους ανάλογους χώρους στης αγοράς.   

� βοηθάει πολύ τα µέλη να οικειοποιηθούν και ταυτόχρονα να σεβαστούν 

το χώρο αν έχουν συµβάλει στη δηµιουργία του ή συµµετέχουν στις 

οργανωµένες δραστηριότητές του. 

 

3. ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ:  

 

Τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από τον φορέα 

λειτουργίας του και διακρίνονται σε διοικητικό και εργατικό προσωπικό, ενώ 



απαιτείται επιπλέον και η συµβουλευτική κοινωνικών επιστηµόνων από τους 

φορείς κοινωνικής στήριξης ή τα κοινωνικά προγράµµατα που υλοποιούνται 

στην περιοχή. Βασικός παράγοντας για την επιτυχηµένη λειτουργία του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι και η ενεργοποίηση ενός άτυπου δικτύου 

εθελοντών. Για να εξασφαλισθεί στο µέγιστο βαθµό το επιδιωκόµενο 

αποτέλεσµα, αναµένεται ότι:  

τα στελέχη και οι εθελοντές θα λειτουργήσουν σαν οµάδα και θα είναι σε θέση 

να αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα σφαιρικά ή τουλάχιστον πολύπλευρα, µέσα 

από, πρακτικές λύσεις  και αλληλέγγυες πρωτοβουλίες.   

 

 Μέσω της οµάδας αναµένεται ότι καθορίζονται τα εξής θέµατα:  

� οι βάρδιες των στελεχών 

� οι προµήθειες του Κοινωνικού Παντοπωλείου   

� τα ιδιαίτερα καθήκοντα, όσον αφορά την οργάνωση και τη διοικητική 

παρακολούθηση της λειτουργίας του Παντοπωλείου (τήρηση αποθήκης, 

αλληλογραφία µε φορείς, ενηµέρωση ωφελούµενων κ.λπ.).  

� ο κανονισµός του Κοινωνικού Παντοπωλείου  

� η εκτίµηση και η αξιολόγηση ανά τετράµηνο της δράσης του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου 

� ο τρόπος αντιµετώπισης των διαφόρων θεµάτων που προκύπτουν ως 

προς τα µέλη  

� όποια άλλα καθηµερινά προβλήµατα προκύπτουν ως προς τη λειτουργία 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 

Η οµάδα συνεδριάζει οπωσδήποτε µία φορά την εβδοµάδα. Στη συνεδρίαση 

αυτή γίνεται η αποτίµηση της δουλειάς που έγινε, µπαίνουν οι στόχοι για την 

επόµενη και κατανέµονται οι αρµοδιότητες.  

 

Όπως είναι ευνόητο, οι αποφάσεις της οµάδας οφείλουν να είναι µέσα στα 

πλαίσια των στόχων του έργου και να ακολουθούν τις προδιαγραφές του, αφού 

άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός της ύπαρξης της οµάδας.  

 



• Είναι ευνόητο ότι τα στελέχη συνεργάζονται µε τους  Επιστηµονικούς και 

άλλους Υπεύθυνους των εµπλεκόµενων φορέων και του έργου όπως ορίζουν 

οι συµβατικές υποχρεώσεις όλων. 

• Στην οµάδα των στελεχών είναι καλό να συµµετέχουν, ανάλογα µε την 

περίπτωση και το θέµα, όποιες άλλες ειδικότητες κρίνονται απαραίτητες. 

 

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου διέπεται από τους κανόνες και τους 

όρους χρηµατοδότησης, ελέγχου και διοίκησης του φορέα λειτουργίας. Η 

ένταξη µιας τέτοιας δοµής, όπως αυτή που περιγράφουµε εδώ, σ’ ένα φορέα µε 

συγκεκριµένη οργάνωση και σύστηµα παρακολούθησης επιβάλλει και την 

τήρηση ανάλογων διαδικασιών από την πλευρά του. Αυτές οι διαδικασίες είναι 

πολύ σηµαντικές για πολλούς λόγους, αν και συχνά αντιµετωπίζονται ως 

άχρηστη γραφειοκρατία. Αντίθετα είναι ο µοναδικός τρόπος για να αναδειχθεί η 

δουλειά που γίνεται και να καλλιεργηθεί το αξιόπιστο κλίµα προς όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς. Τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου φροντίζουν 

σχολαστικά για: 

• την τήρηση των κάθε είδους αρχείων 

• την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων, ιδίως για τους «ατοµικούς φακέλους» των εξυπηρετουµένων 

• την τήρηση των διαδικασιών και των αποδεικτικών που προβλέπει ο φορέας 

για τις αγορές, τα έξοδα κλπ.  

• την τήρηση των αρχείων αξιολόγησης των δράσεων.  

 

Για την καλύτερη οργάνωση είναι απαραίτητο: 

• να είναι σαφή εκ των προτέρων τα όρια των αρµοδιοτήτων της οµάδας των 

στελεχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε σχέση µε τα υπόλοιπα στελέχη 

και ρόλους του Φορέα  

• να είναι σαφώς καθορισµένες οι αρµοδιότητες µεταξύ των µελών της οµάδας 

στελεχών 



• να διαµορφώνεται και να ακολουθείται «Εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα» 

δραστηριοτήτων του Κοινωνικού Παντοπωλείου µε ταυτόχρονο καταµερισµό 

αρµοδιοτήτων (ποιος θα κάνει τι) και ανάθεση ωραρίου µεταξύ των 

στελεχών 

• να υπάρχει «κανονισµός µελών (=εξυπηρετουµένων) από το Παντοπωλείο» 

και αν είναι δυνατόν, να έχει δηµιουργηθεί σε συνεργασία στελεχών – 

εξυπηρετουµένων.  

 

 

5. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

 

Ι. πώς οργανώνονται;  

 

Oι δραστηριότητες που γίνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, σύµφωνα µε το 

µοντέλο που προτείνεται εδώ, θα µπορούσαν να ενταχθούν σε δύο κατηγορίες / 

τύπους:  

α) είναι οργανωµένες από πριν και υλοποιούνται για την οικονοµική στήριξη του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

β) είναι  οργανωµένες από πριν και υλοποιούνται για την ευαισθητοποίηση του 

κοινού σε θέµατα κοινωνικού αποκλεισµού ή επίσης για την οµαλή κοινωνική 

ένταξη των ωφελούµενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 

Ο φορέας λειτουργίας και η επιστηµονική επιτροπή επιλέγουν τον κατάλληλο 

τύπο µε βάση τις ανάγκες των ωφελούµενων και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής 

κοινωνίας.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΙΙ. ποιες είναι οι δραστηριότητες  

(περιεχόµενο και µέθοδοι υλοποίησης);    

      

∆ράσεις προσέλκυσης των οµάδων στόχου  

Στόχοι: Βασικοί στόχοι των δράσεων αυτών είναι: 

α) να γίνει γνωστή η ύπαρξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε όλους τους 

κοινωνικούς φορείς,  συλλόγους και σωµατεία της περιοχής καθώς και 

στην εκκλησία. Επιπλέον να γνωστοποιηθεί µέσω του έντυπου τύπου και 

των ραδιοτηλεοπτικών µέσων σε όλη την τοπική κοινωνία . 

Απευθυνόµαστε λοιπόν σε όλους/ες (=πληθυσµός-στόχος)   

β) να εξασφαλισθεί η αποδοχή – συµπαράσταση της τοπικής κοινωνίας µέσα 

από την σύσταση των «Τοπικών Λεσχών Κοινωνικής Ένταξης» ή µέσα 

από την καλλιέργεια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων 

της ευρύτερης περιοχής. 

γ) να διαµορφωθεί  θετική «εικόνα» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο στην 

κοινή γνώµη της περιοχής µέσα από την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων.   

 

• Βασικοί κανόνες: επειδή οι δράσεις αυτές είναι στην πραγµατικότητα 

«δράσεις δηµοσιότητας» είναι απαραίτητο να τηρούνται και οι αντίστοιχοι 

κανόνες είτε πρόκειται για Ευρωπαϊκό συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα είτε 

όχι.   

      

Τι πληροφορίες δίνουµε: οι βασικές αφορούν τη διεύθυνση, τις ώρες 

λειτουργίας, το φορέα ή τους φορείς που έχουν την ευθύνη και την 

πρωτοβουλία της δηµιουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, τα κυριότερα 

στοιχεία για τις δραστηριότητες του, ποιους αφορά και ποια είναι τα κριτήρια 

επιλογής των ωφελούµενων.  

 

 

 



Ποιους πληροφορούµε και µε τι µέσα:  

• την τοπική κοινωνία στο σύνολό της: ενηµερωτικό φυλλάδιο, ανοιχτές 

εκδηλώσεις, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές συνεντεύξεις κ.ά. 

• την ευρύτερη οµάδα-στόχο (=τον πληθυσµό-στόχο): ενηµερωτικό φυλλάδιο, 

επιτόπου επίσκεψη στα σηµεία συνάντησης κ.ά.  

• φορείς και οργανώσεις: µε επιτόπιες επισκέψεις, δύο κάθε φορά στελεχών 

του φορέα λειτουργίας, αφού προηγουµένως έχουµε κλείσει ραντεβού. 

Πιθανόν η τελευταία επισήµανση να µοιάζει µε περιττή τυπικότητα, όµως 

είναι απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλίσουµε ότι ο συνοµιλητής µας θα 

διαθέσει πραγµατικά και ουσιαστικά το χρόνο που του ζητάµε 

• συλλόγους-οργανώσεις- κοινωνικά προγράµµατα που εκπροσωπούν την 

οµάδα-στόχο, όπως σύλλογοι παλιννοστούντων, µεταναστών, ΑµεΑ  κ.λπ.   

• ενηµέρωση των τοπικών ΜΜΕ µε ∆ελτίο Τύπου και επιτόπιες επισκέψεις. 

 

Επίσης είναι δυνατόν να γίνουν αντίστοιχες ενηµερωτικές επισκέψεις σε  

• φιλανθρωπικούς συλλόγους-οργανώσεις της εκκλησίας  

• εκπροσώπους της Πολιτείας.    

 

ΙΙΙ. Ποιοι και Πως µπορούν να βοηθήσουν ; 

 

Σε µία κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας δεν µπορεί να µένει 

αµέτοχος και απαθής απέναντι στις ίσες ευκαιρίες και στην ενθάρρυνση 

πρωτοβουλιών µε λόγια και πράξεις. Εποµένως όλοι µας, σε όποια θέση και αν 

βρισκόµαστε, µπορούµε να βοηθήσουµε το Κοινωνικό Παντοπωλείο  

συµµετέχοντας σε αυτό εθελοντικά ως άτοµα, ως οµάδες ή ως 

επιχειρήσεις/εταιρείες. 

Οι εθελοντικές προσφορές δύναται να περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιµα, ένδυση κτλ.) 

• Εργασία 

• Χρήµατα: Κάλπες µπορεί να βρίσκονται σε τράπεζες και σε δηµόσιες 

υπηρεσίες. Παράλληλα µπορεί να ανοιχτεί τραπεζικός λογαριασµός για 

προσφορές άνω των 50 ευρώ. 



• Οτιδήποτε άλλο αρκεί να είναι χρήσιµο 

 

Πρέπει να κατανοήσουµε ότι το θέµα της κοινωνικής ευθύνης, εταιρικής ή µη, 

είναι υπόθεση όλων µας και όλοι ΜΑΖΙ ας το κάνουµε πράξη µέσω του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου µας. Ας στηρίξουµε την κοινωνία της 

οποίας µέλη είµαστε και όχι απαραίτητα µε χρήµατα, καθώς στην περίπτωση του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου πιο χρήσιµα είναι τα προϊόντα, δηλαδή τα είδη 

πρώτης ανάγκης. 

 

Κάθε Κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζει την επιβίωση του στην παροχή 

προϊόντων στους κοινωνικά ευπαθείς δικαιούχους του σε ικανοποιητική 

ποσότητα και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 

τους. Συνεπώς, κάθε Κοινωνικό Παντοπωλείο χρειάζεται κυρίως τη στήριξη των 

επιχειρήσεων/εταιρειών, τοπικών και µη, (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) καθώς 

αυτές καθίστανται ως οι πλέον κατάλληλοι προµηθευτές, αλλά φυσικά η στήριξη 

όλων των πολιτών είναι αυτή που θα το κάνει άκρως πετυχηµένο και ξεχωριστό. 



 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Ο∆ΗΓΟΥ 

 
1. Το πρωτόκολλο συνεργασίας µπορεί να διαφοροποιηθεί κατά 

περίπτωση. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» 

 
 

Για την προώθηση του έργου: «Τοπικές Λέσχες Κοινωνικής Ένταξης στο ∆ήµο Ιεράπετρας, οι 
κάτωθι εταίροι, σύµφωνα µε τις αρχές που τίθενται στο έργο «Ευρωπαϊκό Έτος κατά της 
Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού (2010)» της υπ’ αριθµ. 1098/2008/ΕΚ απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 

 

έχοντας υπόψη 
 
 

1. Το Σχέδιο Εθνικού Προγράµµατος για το Έτος και την καταπολέµηση της Φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισµού «ΕΤΟΣ 2010».  

2. Τις διατάξεις της µε αριθµό 1098/2008/ΕΚ Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22ας Οκτωβρίου 2008, σχετικά µε το 
Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέµησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού-Έτος 2010.  

3. Την µε αρ. 0.802/3.96/18.01.2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης  για την προκήρυξη του Ανοιχτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την 
επιλογή αναδόχων του έργου «Ευρωπαϊκό Έτος κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού 
Αποκλεισµού (2010)» της υπ’ αριθµ. 1098/2008/ΕΚ απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008. 

4. Την µε αρ. 0.17369/οικ. 3.2743/22.09.2010 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης για την Κατάρτιση των οριστικών πινάκων των επιλεγέντων και των 
απορριφθέντων Αναδόχων / Φορέων Υλοποίησης  του έργου «Ευρωπαϊκό Έτος κατά της 
Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού (2010)» της υπ’ αριθµ. 1098/2008/ΕΚ απόφασης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008. 

5. Την Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ιεράπετρας  

6. Την αρ.1/2010 σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της 
ΚΕ∆Ι για την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού 
Αποκλεισµού στην Ελλάδα. 

7. Τις αρχές της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την ανάγκη από κοινού ανάπτυξης δράσεων για 
την αντιµετώπιση φαινοµένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού στην περιοχή. 

8. Την άρση των στερεοτύπων και των συλλογικών αρνητικών αντιλήψεων για οµάδες του 
πληθυσµού που βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις ή βρίσκονται σε κίνδυνο αποκλεισµού.  

 
9. Την εµπειρία των ενεργών και δραστήριων Κοινωνικών φορέων της περιοχής και την 

συνακόλουθη καλή πρακτική κοινωνικών παρεµβάσεων που έχουν αναπτυχθεί.   
 

 
 

Έχουν συζητήσει και συµφωνήσει τα κάτωθι :  
 
 

1. Η Τοπικής Λέσχη Κοινωνικής Ένταξης ∆ήµου Ιεράπετρας αποτελείται από τους κάτωθι 
εταίρους: 

  
 



Συντονιστής Εταίρος 
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ιεράπετρας 
 

Εταίρος 2   

Εταίρος 3  

Εταίρος 4   

Εταίρος 5   

Εταίρος 6   

Εταίρος 7  

…. 
 

 
2. Να συνεργαστούν για την οµαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση του αναφερόµενου Σχεδίου και 

να αξιοποιήσουν γόνιµα όλα τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από τις δράσεις / έργα. 
  
3. Να συµµετέχουν, µε τον ορισµό εκπροσώπου, σε όλες τις προγραµµατισµένες και έκτακτες 

συναντήσεις του εταιρικού σχήµατος. 
 
4. Να προβούν στις απαραίτητες δράσεις προώθησης και δηµοσιότητας. 
 
5. Να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τη διασφάλιση της καλής και συστηµατικής 

µελλοντικής συνεργασίας µε τους εταίρους του Σχεδίου πάνω σε θέµατα φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισµού. 

 
6. Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ιεράπετρας, ως Συντονιστής Εταίρος, φέρει την ευθύνη 

γενικού συντονισµού των ενεργειών που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία του 
εταιρικού σχήµατος, καθώς και την καλή εφαρµογή και την οικονοµική παρακολούθηση του 
Σχεδίου. 

 
Οι εταίροι 

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» 

 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 

Ιεράπετρας 
 

 
 

Ηµεροµηνία: 

 
Ονοµατεπώνυµο νόµιµου εκπροσώπου / Θέση στο φορέα 

 
Πρόεδρος ∆.Σ. ΚΕ∆Ι 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 

 
 
 

 
 
 
 



 
ΠΗΓΕΣ 
 
 
-Πηγή: http://www.carrefour.gr/inside.aspx?a_id=189 
 
-Πηγή για τον όρο εταιρική κοινωνική ευθύνη από τη wikipedia 
 
-Πρόταση Σχεδίου Παρέµβασης «Τοπικές Λέσχες Κοινωνικής Ένταξης στο ∆ήµο 
Ιεράπετρας» στα πλαίσια του ανοιχτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για το 
έργο «Ευρωπαικό Έτος για την Καταπολέµηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού 
Αποκλεισµού (2010) στο πλαίσιο της υπ’αριθµ. 1098/2008/ΕΚ Απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22 ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008  
 
- http://www.poverty2010.gr/ 
 
- http://www.ypakp.gr/ 
 
- http://mazi.ierapetra.gr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

    
Με τη συγχρηµατοδότηση 
της  Ελλάδας και της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΥ  
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
Πλατεία Κανουπάκη 1  

72200 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

ΤΗΛ: 2842340326 

ΦΑΞ: 2842025922 

EMAIL: 

deapi1@ier.forthnet.gr  


