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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Αμπελόκηποι, 27/5/2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εγγραφή  

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
 
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι, για την εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων του δήμου που 
επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης παρατείνεται έως και την 
Δευτέρα 7/6/2021. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι:  
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ή ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ. Αναλυτικά:  
 
Α) προς αποφυγή συνωστισμού, κατά προτεραιότητα ηλεκτρονικά, στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο του κοινωνικού παντοπωλείου pantopoleio@ampelokipi-menemeni.gr.  

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
(βλ. παρακάτω), ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας με την ένδειξη «Αίτηση 
για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Θα 
ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία τις επόμενες ημέρες για επιβεβαίωση της λήψης των 
δικαιολογητικών. 

ή 

Β) για όσους δεν έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, αυτοπροσώπως (ή από 
νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, στο χώρο του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου (πρόσβαση με λεωφορεία ΟΑΣΘ: 20, 21, 18 -  στάση Εργατικές 

Κατοικίες) (πρόσβαση με λεωφορείο ΟΑΣΘ: 20). 
 
Για ραντεβού και οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο  
τηλ. 2310 725 326 (ώρες επικοινωνίας 13:00-15:00). 
 
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Στον χώρο θα πρέπει να εισέρχεστε ένας ένας.                                     
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Τα δικαιολογητικά για την υποβολή του αιτήματος είναι τα εξής: 

 (Ι) Υποχρεωτικά για όλους: 
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου. 

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή νομιμοποιητικών εγγράφων των μελών του 
νοικοκυριού (διαβατήριο, άδεια παραμονής σε ισχύ, κ.α.) 

4. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, 
ΕΥΑΘ, Τηλέφωνο, Αέριο) ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή βεβαίωση μόνιμης 
κατοικίας από τον Δήμο, από όπου πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας. 

5. Για όλα τα ενήλικα πρόσωπα που κατοικούν στο νοικοκυριό:  

Α) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2019 (έντυπο Ε1),  

Β) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος 2019,  

Γ) Αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 2019 (Ε9) ή Υπεύθυνη δήλωση περί μη 
κατοχής ακίνητης περιουσίας επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, 

Δ) Αντίγραφο της δήλωσης ΕΝΦΙΑ 2019 (όπου φαίνεται η αξία της ακίνητης 
περιουσίας). 

 
(ΙΙ) Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου 
δικαιούχου: 

1. Εγκεκριμένη αίτηση Κ.Ε.Α., εάν υπάρχει. 

2. Για όλα τα ενήλικα πρόσωπα που κατοικούν στο νοικοκυριό βεβαίωση χρόνου 

ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άνεργο. 

3. Σε περίπτωση εργασίας: πρόσφατη μισθοδοσία όπου φαίνεται ότι ο αιτών είναι 

υποαπασχολούμενος. 

4. Σε περίπτωση ενηλίκου μαθητή/σπουδαστή/φοιτητή: Βεβαίωση σπουδών (καθώς 

δεν είναι δυνατή η έκδοση κάρτας ανεργίας). 

5. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης: πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης 

όπου φαίνεται ότι ο αιτών είναι χαμηλοσυνταξιούχος. 

6. Εάν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε κάποιο μέλος του νοικοκυριού: πρόσφατη 
επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση. 

7. Εάν ο αιτών ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού είναι Α.Μ.Ε.Α.: Γνωμάτευση 
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). 

8. Αν κατοικούν σε ενοικιαζόμενη κατοικία: Μισθωτήριο συμβόλαιο (εκτύπωση 
οριστικής υποβολής-αποδοχής  στο taxisnet). 

9. Σε περίπτωση αστεγίας: Βεβαίωση Αστεγίας 
10. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά 

περίπτωση. 

 

Η Κοινωνική Λειτουργός, μπορεί να πραγματοποιήσει κατ’ οίκον Κοινωνική Έρευνα για 
περαιτέρω διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών της οικογένειας. 
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Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα, διέπονται από τη 
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.                                                                                                                                 

Οι ωφελούμενοι θα επανεξετάζονται τουλάχιστον κάθε έτος και με δυνατότητα επανεξέτασης 
μετά τη συμπλήρωση εξαμήνου σε ότι αφορά στις προϋποθέσεις ένταξης τους προκειμένου 
να διαπιστωθεί πιθανή αλλαγή στην κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση.   
 

Τα κριτήρια ένταξης των νοικοκυριών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι οικονομικά και 

κοινωνικά.  

Τα εισοδηματικά κριτήρια, είναι ενδεικτικά τα εξής: 

 Ένα άτομο με εισόδημα έως 4917 ευρώ ετησίως, 
 νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα έως 7376 ευρώ ετησίως, 

 νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με 
εισόδημα έως 8851 ευρώ, 

 νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με 
εισόδημα έως 10326 ευρώ, 

 νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με 
εισόδημα έως 11801 ευρώ, 

 νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με 
εισόδημα έως 6392 ευρώ, 

 νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών 7867 
ευρώ 

 νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με 
εισόδημα έως 9342 ευρώ. 

 

Διευκρινήσεις: 

o Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται με βάση την τροποποιημένη κλίμακα 
του ΟΟΑΣΑ, με την οποία ορίζεται συντελεστής 1 για τον 1ο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο 
ενήλικα και μέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά κάτω των 14 ετών. 

o Στο εισόδημα του νοικοκυριού υπολογίζονται και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις (επιδόματα 

μητρότητας, ΙΚΑ, ανεργίας κλπ.). 

 
Δε μπορούν να είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου, άτομα που 
μετέχουν ως ωφελούμενοι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) μέσω Κ.Ε.Α. 

 

______________________ 

 

 


