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`                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 

                                      

        

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                    Αμπελόκηποι 11-12-2020 
               ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                                                          

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
           

Παράταση αιτήσεων για διανομή τροφίμων 
 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης λαμβάνοντας  μέριμνα για τους πολίτες που λόγω 

της πανδημίας έχουν βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση θα προχωρήσει στη διανομή 

τροφίμων. 

Δικαιούχοι βάσει εισοδηματικών κριτηρίων μπορούν να είναι κάτοικοι του Δήμου που 

δεν είναι δικαιούχοι του ΚΕΑ και του Κοινωνικού Παντοπωλείου και διαθέτουν 

κάρτα ανεργίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν προς αξιολόγηση στο 

trofima2020@ampelokipi-menemeni.gr : 

• Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (υπάρχει συνημμένα στο δελτίο/στην ιστοσελίδα)  

• Πρόσφατη φορολογική δήλωση (όχι εκκαθαριστικό)  

• Κάρτες ανεργίας των ενήλικων μελών του νοικοκυριού 

 

Εφόσον δεν είναι εφικτή η αποστολή των δικαιολογητικών με email, θα πρέπει να 

κλείσουν ραντεβού για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως:  

στα τηλέφωνα 2313.313673 για την κοινότητα Αμπελοκήπων & 

     2313.313605 για την κοινότητα Μενέμενης 

 

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας 08:30π.μ.-14:30 μμ 

 

Η κατάθεση αιτημάτων θα συνεχιστεί έως και τις 30-12-2020. 

Οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις θα εγκριθούν έως 17-12-2020 θα 

παραλάβουν τα προϊόντα πριν τα Χριστούγεννα 
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Ενδεικτικά εισοδηματικά κριτήρια 
 

Σύνθεση ωφελούμενης ομάδας Ετήσιο εισόδημα 

Ενήλικας      3.000 € 

Ενήλικας με ένα ανήλικο τέκνο (μονογονεική) 4.200 € 

Ζευγάρι χωρίς τέκνα 4.200 € 

Ζευγάρι με ένα ανήλικο τέκνο 4.800 € 

Ζευγάρι με δύο ανήλικα τέκνα 5.400 € 

Ενήλικας με ένα ακόμη ενήλικο μέλος 4.200 € 

Ζευγάρι με ένα ενήλικο μέλος 5.400 € 

Ζευγάρι με ένα ενήλικο μέλος και ένα ανήλικο 

τέκνο 

6.000 € 

Ενήλικας με δύο ανήλικα τέκνα (μονογονεική) 4.800 € 
 

 

Για όποιες άλλες περιπτώσεις σύνθεσης ωφελούμενης ομάδας οι κοινωνικοί 

λειτουργοί του Τμήματος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής θα 

αποφασίζουν ανάλογα. 


