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Δικαιούχοι  

Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι: 

• Έλληνες πολίτες κάτοικοι του Δήμου μας. 

• Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας. 

Προϋποθέσεις δικαιούχων  

Κύριο κριτήριο ένταξης των δικαιούχων είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη 

παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία. 

 

Κριτήρια ένταξης για τις Κοινωνικές Δομές: Κοινωνικό Παντοπωλείο, 

Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Συσσίτιο, Δημοτικά Ιατρεία, 

Φυσικοθεραπευτήριο και Κοινωνικό Οδοντιατρείο 

 

Εισόδημα: 

• Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτια, Φυσικοθεραπευτήριο, Κοινωνικό 

Οδοντιατρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτικά Ιατρεία: Άτομα με ετήσιο 

εισόδημα 6.000 €. 

• Για κάθε επιπλέον διαμένοντα στην οικία 1.500 €. 

• Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρουμένου του ενοικίου. 

• Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρούμενης της δόσης του στεγαστικού 

δανείου εφόσον πρόκειται για 1η κατοικία και αποπληρώνεται κανονικά. 

• Σε περίπτωση εργαζόμενου ή συνταξιούχου του οποίου οι αποδοχές έχουν 

υποστεί μείωση μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος του 

τρέχοντος έτους, τότε ο αιτών/ούσα οφείλει να προσκομίσει επιπλέον τις 

μηνιαίες βεβαιώσεις μισθοδοσίας/συντάξεως που να αναγράφουν αναλυτικά 

το ποσό μισθοδοσίας/συντάξεως του/της. 

• Για την κατηγορία των Α.μεΑ. (εφόσον προσκομίσουν γνωμάτευση από το 

ΚΕ.Π.Α. 67% και άνω) στο φορολογούμενο εισόδημα δεν συνυπολογίζεται 

τυχόν εισόδημα από  επίδομα/σύνταξη αναπηρίας. 

• Σε περίπτωση ανεργίας, στο φορολογούμενο εισόδημα δεν συνυπολογίζεται 

τυχόν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή ελευθέρια επαγγέλματα που 

αποκτήθηκε στο διάστημα πριν από την περίοδο ανεργίας. 

Ακίνητα: 

• Όταν υπάρχει ιδιοκτησία πλέον των δυο ακινήτων (με πλήρη κυριότητα ή/και 

επικαρπία) η αίτηση απορρίπτεται εάν το συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας 

υπερβαίνει το 233%. 

Καταθέσεις: 

Οι τόκοι καταθέσεων όπου αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα, δεν πρέπει 

να υπερβαίνουν:  

• Για 1 άτομο → 30 € 

• Για 2 άτομα → 44 € 

• Για 3 άτομα → 51 € 

• Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθενται 7 € με ανώτατο όριο τα 86 € 

Φιλοξενία ή Παραχώρηση:  
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• Σε περίπτωση φιλοξενίας υπολογίζεται το συνολικό εισόδημα των 

διαμενόντων στην οικία. 

• Η φιλοξενία ή παραχώρηση αποδεικνύεται εφόσον αναγράφεται στο έντυπο 

Ε1 της εφορίας  

• Σε περίπτωση δικαιούχου που φιλοξενείται  προσωρινά σε Κοινωνικό Ξενώνα 

για σοβαρούς κοινωνικο-οικονομικούς λόγους, συνεχίζει να λαμβάνει παροχές 

από τις Κοινωνικές Δομές. 

Προστατευόμενα μέλη: 

• Ορίζονται όσα αναφέρονται στο Ε1. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια οι δικαιούχοι θα χωριστούν σε δύο (2) κατηγορίες: 

• Οικονομικά αδύναμοι 

• Άνεργοι 

Ποσότητα παρεχομένων ειδών: 

Οι ποσότητες παρεχομένων ειδών στους δικαιούχους θα είναι ανάλογες με τη 

διαθεσιμότητα του Κοινωνικού Παντοπωλείου τόσο από είδη που θα προμηθεύεται ο 

Δήμος, όσο και των παρεχομένων από δωρεές. Οι ποσότητες αντιστοιχούν σε 

δυνατότητα προμήθειας ανάλογα του αριθμού των διαμενόντων μελών της οικίας. (1-

2 άτομα στην οικογένεια λαμβάνουν το «Α πακέτο» - από 3 άτομα και πάνω 

λαμβάνουν το «Β πακέτο»). Επίσης, οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Συσσιτίου θα 

έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν το «Γ πακέτο» που αποτελείται από είδη 

καθαριότητας και υγιεινής. 

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο κατά το μήνα Αύγουστο λειτουργεί μόνο για 

εξυπηρέτηση εκτάκτων περιπτώσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής πακέτου 

κατά τον μήνα του ραντεβού του δικαιούχου λόγω θεμάτων υγείας, μπορεί να 

παραλάβει το πακέτο τον επόμενο μήνα εφόσον προσκομίσει ιατρικά έγγραφα που 

επιβεβαιώνουν την αδυναμία παραλαβής. 

 

Συνδικαιούχοι: 

Συνδικαιούχος μπορεί να οριστεί άτομο το οποίο διαμένει στην ίδια οικία με τον 

αιτούντα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο ενήλικο άτομο στην οικία που να 

μπορεί να οριστεί ως συνδικαιούχος, υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί άλλο πρόσωπο 

έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τον δικαιούχο σε περίπτωση αδυναμίας 

προσέλευσης. Σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης, προβλήματος υγείας, 

μοναχικότητας κλπ, μπορεί να πραγματοποιηθεί κοινωνική έρευνα ή να ζητηθούν 

ανάλογα έγγραφα έτσι ώστε να μπορεί να οριστεί συνδικαιούχος εκτός του 

οικογενειακού περιβάλλοντος. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
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Επιπρόσθετες προϋποθέσεις δικαιούχων  

• Εξυπηρετούνται πολίτες οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τις φαρμακευτικές 

τους ανάγκες.  

• Δικαιούχοι είναι όλα τα μέλη του νοικοκυριού. 

• Από τους ιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων εξυπηρετούνται και τα μέλη των 

ΚΑΠΗ με επίδειξη της κάρτας μέλους.  

Ποσότητα παρεχόμενων ειδών. 

Οι ποσότητες παρεχομένων φαρμάκων στους δικαιούχους θα είναι ανάλογες με τη 

διαθεσιμότητα του Κοινωνικού Φαρμακείου τόσο από τα φάρμακα που θα 

προμηθεύεται ο Δήμος, όσο και από αυτά που θα προέρχονται απ τις δωρεές.  

 

Τα φάρμακα τα οποία δεν συνταγογραφούνται θα δίνονται με συχνότητα 1 φορά το 

μήνα ανά είδος ανά ωφελούμενο. Απαραίτητη είναι η εξέταση από ιατρό των 

Δημοτικών Ιατρείων ή η προσκόμιση πρόσφατης ιατρικής συνταγής ακόμα και αν 

πρόκειται για χρόνιο νόσημα. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

 

• Οι μερίδες των παρεχόμενων γευμάτων του Κοινωνικού Συσσιτίου, θα 

καθορίζονται, ανάλογα με τον αριθμό των διαμενόντων μελών της 

οικογένειάς του αιτούντα στην οικία. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, θα 

δίνεται διπλή μερίδα σε κάθε δικαιούχο, με προτεραιότητα τα άτομα που 

βρίσκονται σε κατάσταση αστεγίας. 

• Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Συσσιτίου, δε θα μπορούν να εξυπηρετούνται 

ταυτόχρονα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα 

να λαμβάνουν το «Γ πακέτο» από το Παντοπωλείο που αποτελείται από είδη 

καθαριότητας και υγιεινής. 

• Προτεραιότητα ένταξης θα δίνεται σε μοναχικά άτομα, αστέγους, άτομα με μη 

δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης τα οποία δεν μπορούν να μαγειρέψουν, 

ασθενείς και ως επί το πλείστον άτομα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση 

απόλυτης ένδειας. Η κοινωνική έρευνα και αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης 

είναι υποχρεωτική. 

• Σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. διακοπή ρεύματος, ιατρικοί λόγοι, έξωση κτλ) 

δύναται να ενταχθεί προσωρινά κάποιος στη δομή κατόπιν κοινωνικής 

έρευνας. 

• Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι εξυπηρετούνται από τα 

συσσίτια της εκκλησίας, αλλά και γενικότερα οι σιτιζόμενοι από τις ενορίες, 

μπορούν να εξυπηρετούνται από το Συσσίτιο κατά τους μήνες μη λειτουργίας 

τους, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και διαθεσιμότητα και ύστερα από 

κοινωνική έρευνα. 

• Δικαιούχοι οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν δομή ένταξης από αυτή του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Κοινωνικό Συσσίτιο και το αντίστροφο, θα 

μπορούν να το κάνουν ύστερα από κοινωνική έρευνα. 
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Δικαιούχοι: 

Πολίτες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες 

φυσικοθεραπείας  ή έχουν ξεπεράσει το πλαφόν των 20 συνεδριών που παρέχει ο 

ΕΟΠΥΥ. 

Περιγραφή  

• Πραγματοποιείται φυσικοθεραπεία με καθορισμένο πρόγραμμα σε διάφορες 

παθήσεις συγγενείς ή επίκτητες κυρίως του νευρομυϊκού και σκελετικού 

συστήματος.  

• Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλονται σε φυσικοθεραπεία μια (1) φορά ετησίως σε 

σύνολο 10 συνεδριών. Σε σοβαρά περιστατικά π.χ. βαριά χειρουργεία, 

νευρολογικές διαταραχές κ.α. εξυπηρετούνται έως και 2 φορές  ετησίως (από 

10 συνεδρίες την φορά) σε συνεννόηση με τον ιατρό των Δημοτικών Ιατρείων 

ή τον θεράποντα ιατρό του δικαιούχου. 

• Απαραιτήτως κατά την προσέλευση του ο ασθενής θα πρέπει να έχει μαζί του 

Ιατρική Γνωμάτευση – Παραπεμπτικό για φυσικοθεραπεία από Ορθοπεδικό 

των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου μας ή Νευρολόγο (από δημόσιο φορέα)  

καθώς επίσης και τις εξετάσεις του.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 

 

Επιπρόσθετες προϋποθέσεις δικαιούχων  

• Εξυπηρετούνται πολίτες οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν ανάγκες 

οδοντιατρικής φύσης. 

• Δικαιούχοι είναι όλα τα μέλη του νοικοκυριού. 

• Εξετάζονται και παιδιά, με απώτερο στόχο την πρόληψη. 

Υπηρεσίες:  

Σφραγίσματα, εξαγωγές, καθαρισμός, φθορίωση (για τα παιδιά) καθώς και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για περιστατικά που δε μπορούν να εξυπηρετηθούν και 

χρήζουν περαιτέρω εξειδικευμένης βοήθειας.  

Επίσης, σύμφωνα με την κρίση του ιατρού, μπορούν να δοθούν αντιβιοτικά για 

καταπολέμηση φλεγμονών και μολύνσεων, τα οποία μπορούν να χορηγηθούν στους 

δικαιούχους από το Κοινωνικό Φαρμακείο (εάν και εφόσον υπάρχουν σε 

διαθεσιμότητα). 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

 

• Παρέχει κοινωνική φροντίδα σε μοναχικά άτομα τρίτης ηλικίας και Α.μεΑ. με 

προγραμματισμένες περιοδικές επισκέψεις κατ’ οίκον. 

• Συγκεκριμένα απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα, άνω των 60 ετών,  που δεν 

αυτοεξυπηρετούνται πλήρως ή μερικώς και σε άτομα με κινητικές 

δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα τους ενταγμένους 

στις Κοινωνικές Δομές και διαβιούν μόνοι τους ή στερούνται υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος. 

• Επιπλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για την ένταξη στο Βοήθεια 

στο σπίτι είναι απαραίτητη η Έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού μετά από κατ’ 

οίκον επίσκεψη καθώς, επίσης και ιατρικές γνωματεύσεις που να πιστοποιούν 

τα ιατρικά θέματα.   

• Σε περιπτώσεις αιτημάτων από ωφελούμενους κάτω των 60 ετών το αίτημα 

εξετάζεται κατά περίπτωση.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΟΡΟΥ 

 

• Η απαλλαγή αφορά την κύρια κατοικία 

• Η απαλλαγή ισχύει από την τελική επιβεβαίωση του Παρόχου Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και δεν έχει αναδρομική ισχύ. 

• Η απαλλαγή ισχύει μέχρι το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γίνεται η αίτηση. 

Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε έξι (6) κατηγορίες: 

• Οικονομικά αδύναμοι 

• Άνεργοι 

• Α.μεΑ 

• Τρίτεκνοι 

• Πολύτεκνες οικογένειες 

• Μονογονεϊκές οικογένειες 

 

Κριτήρια ένταξης κοινά για όλες τις κατηγορίες Απαλλαγής Δημοτικών Τελών: 

• Το πλαφόν ιδιοκτησίας ορίζεται ως μέχρι δύο ακίνητα, εκ των οποίων το ένα 

να αποτελεί την κύρια κατοικία και από το δεύτερο να μην προκύπτει 

εισόδημα (λόγω ενοικίου). 

• Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρουμένου του ενοικίου. 

• Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρούμενης της δόσης του στεγαστικού 

δανείου εφόσον πρόκειται για 1η κατοικία και αποπληρώνεται κανονικά. 

• Οι τόκοι καταθέσεων όπου αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα, δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 100 ευρώ. 

• Για την κατηγορία των Α.μεΑ. (εφόσον προσκομίσουν γνωμάτευση από το 

ΚΕ.Π.Α.) στο φορολογούμενο εισόδημα δεν συνυπολογίζεται τυχόν εισόδημα 

από  προνοιακό επίδομα αναπηρίας. 
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Ειδικά κριτήρια ένταξης ανά κατηγορία για την Απαλλαγή Δημοτικών Τελών: 

 

Οικονομικά Αδύναμοι: 

• Άτομα με ετήσιο εισόδημα 8.000 € 

• Διμελείς οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 10.000 €. Στο ποσό αυτό 

προστίθενται 2.000 € για κάθε μέλος της οικογένειας που στερείται 

εισοδήματος 

Μονογονεϊκές Οικογένειες: 

• Άτομα με ετήσιο εισόδημα 9.000 €. Στο ποσό αυτό προστίθενται 2.000 € για 

κάθε μέλος της οικογένειας που στερείται εισοδήματος 

• Ως μονογονεϊκές, θεωρούνται οι οικογένειες στις οποίες απουσιάζει ο ένας 

γονέας είτε λόγω διαζυγίου, είτε λόγω χηρείας, είτε λόγω απόκτησης τέκνων 

εκτός γάμου. Ο αιτών πρέπει να έχει τη γονική μέριμνα των τέκνων. 

Μακροχρόνια Άνεργοι: 

• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 15.000 €. 

Α.μεΑ.: 

• Να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 16.000 €. 

• Για την κατηγορία των Α.μεΑ. (εφόσον προσκομίσουν γνωμάτευση από το 

ΚΕ.Π.Α.) στο φορολογούμενο εισόδημα δεν συνυπολογίζεται τυχόν εισόδημα 

από επίδομα/σύνταξη αναπηρίας 

Τρίτεκνοι: 

• Το πρώτο τέκνο να μην έχει συμπληρώσει το 23ο έτος. 

• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 21.000 €. 

Πολύτεκνες Οικογένειες: 

• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 23.000 € (για τέσσερα 

τέκνα). Στο ποσό αυτό προστίθενται 2.000 € για κάθε επιπλέον μέλος της 

οικογένειας που στερείται εισοδήματος. 

• Το τελευταίο τέκνο να μην έχει συμπληρώσει το 23ο έτος. 

 

Ύστερα από τη σχετική έγκριση της Κοινωνικής Υπηρεσίας, το Τμήμα Εσόδων 

βεβαιώνει την τελική απαλλαγή. 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Έχει ως επίκεντρο τη σχολική κοινότητα και λειτουργεί βάσει τριών κεντρικών 

πυλώνων: 

• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ευαισθητοποίηση γονέων, μαθητών και 

εκπαιδευτικών  

• Παροχή σχολικού δεκατιανού γεύματος για οικονομικά ευάλωτες οικογένειες 

• Ασφάλιση ατυχημάτων στο σχολείο 
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Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη  

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, κατόπιν 

αιτήματος είτε από τους ίδιους είτε από την ευρύτερη κοινότητα. Επιπλέον, 

διασυνδέει οικογένειες/άτομα με προγράμματα και Κοινωνικές Δομές του Δήμου 

Νέας Σμύρνης (π.χ. Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης, κ.α.) καθώς και με κατάλληλα πλαίσια και φορείς 

υποστήριξης στην ευρύτερη κοινότητα. 

Δικαιούχοι 

Οικογένειες με παιδιά που κατοικούν στο Δήμο Νέας Σμύρνης ή φοιτούν σε σχολική 

μονάδα του Δήμου. 

 

Πρόγραμμα Σίτισης Οικονομικά Αδύναμων Μαθητών του Δήμου Νέας Σμύρνης 

“Σχολικό Δεκατιανό” 

Παρέχει δεκατιανό γεύμα σε μαθητές που φοιτούν σε σχολεία Α' βάθμιας και Β' 

βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης, οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν να 

καλύψουν τη δαπάνη του δεκατιανού γεύματος. Τα παιδιά-μαθητές σιτίζονται με  

μικρογεύμα. Ενδεικτικά: σάντουιτς ή τυρόπιτα και χυμό.  

Δικαιούχοι 

Παιδιά που φοιτούν σε σχολική μονάδα του Δήμου και οι οικογένειές τους πληρούν 

τα οικονομικά κριτήρια ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο. 

 

Ασφάλιση ατυχημάτων στο σχολείο 

Παρέχει ασφάλιση ατυχημάτων στο σχολείο καθώς και κατά τη διάρκεια 

προσέλευσης και αποχώρησης. 

Δικαιούχοι 

Παιδιά που φοιτούν σε σχολική μονάδα Α’ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέας 

Σμύρνης.  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος πληρούν τις 

οικονομικές προϋποθέσεις για ένταξη σε όλες τις κοινωνικές δομές και 

προγράμματα.  

• Σε περιπτώσεις κρίσης (π.χ. πανδημίες, φυσικές καταστροφές κτλ) τα 

κριτήρια ένταξης δύναται να τροποποιηθούν ύστερα από απόφαση Δημάρχου, 

προσωρινά και για χρονικό διάστημα έως 30 ημερών. 

• Όσον αφορά έκτακτα ή εποχικά κοινωνικά προγράμματα, η ένταξη σε αυτά 

διαμορφώνεται με ειδικές αποφάσεις για κάθε πρόγραμμα. 

• Η ανανέωση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο τέλος κάθε έτους. Σε ειδικές 

συνθήκες δύναται να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα. Η ετήσια 

ανανέωση δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά, όταν το απαιτούν οι συνθήκες 

(π.χ. COVID-19, φυσικές καταστροφές κλπ.). Όσοι δικαιούχοι δεν 

προσκομίζουν νέα δικαιολογητικά κατά την περίοδο της ανανέωσης (η οποία 
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κάθε φορά θα ορίζεται από τη Διεύθυνση) θα διαγράφονται από όλες τις δομές 

και παροχές. 

• Διευκρινίζεται πως μετά από εκτίμηση και εισήγηση της επιστημονικής 

ομάδας της Διεύθυνσης για όποιον δεν δύναται να ενταχθεί στις κοινωνικές 

δομές λόγω αντικειμενικής αδυναμίας έκδοσης κάποιου δικαιολογητικού, το 

αίτημα του θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα αποφασίζεται από την 

εξουσιοδοτημένη από το δημοτικό συμβούλιο επιτροπή.  

• Επίσης δύναται η Κοινωνική Υπηρεσία να ζητάει επιπλέον δικαιολογητικά 

και να πραγματοποιεί κοινωνική έρευνα σε κάθε έναν από τους δικαιούχους 

σε διαστήματα που η επιστημονική ομάδα της Διεύθυνσης θα καθορίζει, έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί το όφελος των δικαιούχων, καθώς και η ορθή 

λειτουργία και η τήρηση του κανονισμού των Κοινωνικών Δομών και 

Παροχών. 

 


