
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ 

στις  Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Χανίων
  

« Κοινωνικό Παντοπωλείο &  Παροχή Συσσιτίου » 

Ολοκληρώθηκε  η κατάταξη των ωφελούμενων  βάση των κριτηρίων ένταξης
στις  Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Χανίων  δηλαδή «  Κοινωνικό
Παντοπωλείο &  Παροχή Συσσιτίου » οι οποίοι είχαν υποβάλλει αίτηση.  
 Όσοι  έχουν   επιλεγεί   θα   ειδοποιηθούν  με  μήνυμα  κινητής  τηλεφωνίας  (sms)  στο
τηλέφωνο που έχουν δηλώσει  προκειμένου να καταθέσουν αυτοπροσώπως  έως και την
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που  η καταχώρηση στοιχείων είναι  ανακριβής θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη
ένταξη  του ωφελούμενου. 

Ημερήσια εξυπηρέτηση (εκτός Σ/Κ) :

- στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ( Πρόνοια ) στο ισόγειο του Δημαρχείου Χανίων
από   09:00 – 13:00 (Τηλέφωνο : 28213 – 41695 ) ,

-   για  την παροχή Συσσιτίου  στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας &
Αποκορώνου  στην  πλατεία  Πατριάρχου  Αθηναγόρα  αρ.  1  από  τις  9:00-  13:00
(Τηλέφωνο : 28210 – 27808 ),

-  στη  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  Κοινωνική  Επιχείρηση στην  οδό  Μπονιαλή  11-19  στο  Εμπορικό
Κέντρο ΕΡΜΗΣ από 10:00 – 13:00 ( Τηλέφωνο: 28210 – 58908 ) ,

Απογευματινή εξυπηρέτηση (εκτός Σ/Κ):

-   στο  Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Χανίων στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου
Χανίων από 14:00 - 18:00 ( Τηλέφωνο : 28213 – 41689 ).



 Δικαιολογητικά 

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας διαμονής.

2. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο 

μέσω του οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του, εφόσον δεν 

προκύπτει από τη φορολογική δήλωση εισοδήματος.

3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4. Φωτοτυπία   Ε1 και  Ε9  και  εκκαθαριστικό σημείωμα  2016.

 ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

5. Σε περίπτωση που δεν εργάζεται: κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας ή 

βεβαίωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και των δύο συζύγων. (Αν είναι συνταξιούχος 

με διακοπή σύνταξης: φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής σύνταξης).

6. Για όσους εργάζονται: Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας (και των 

δύο συζύγων).

7. Για κάθε ενήλικο προστατευόμενο μέλος: πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης ή 

βεβαίωση στρατού.

8. Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο της Απόφασης Κ.Ε.Π.Α (ή της Ανώτατης 

Υγειονομικής Επιτροπής) περί καθορισμού του ποσοστού αναπηρίας.

Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

μπορούν να απευθύνονται στο  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του

Δήμου Χανίων (τηλέφωνο : 28213 – 41695). 

                                                         ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ


