
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος  Βόλου ως  επικεφαλής  εταίρος  της  ΚΣ Μαγνησίας/Σποράδων

ανακοινώνει ότι  από την  Δευτέρα   16/03/2020   έως και την  Παρασκευή

27/03/2020 (εκτός αργίας 25ης Μαρτίου) θα πραγματοποιήσει  διανομή

προϊόντων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Επισιτιστικής

και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας

(ΤΕΒΑ/FEAD).

Ωφελούμενοι  είναι   οι  δικαιούχοι  του  Κοινωνικού  Εισοδήματος

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), που έχουν δηλώσει, ότι επιθυμούν να συμμετέχουν

και στο ΤΕΒΑ. 

Η διανομή θα γίνεται καθημερινά και ώρες  09:00 π.μ.  – 15:00 μ.μ.στο

χώρο  πλησίον  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  Δ/νση:  Ολυμπιονίκη

Αγνώντα με Κουρουνιώτη (περιοχή Κάραγατς) και για την αποφυγή της

ταλαιπωρίας τους, οι δικαιούχοι θα προσέρχονται στο χώρο μόνο κατόπιν

της τηλεφωνικής ενημέρωσής τους για την ώρα και ημέρα προσέλευσης

τους.

Οι  δικαιούχοι  θα  πρέπει  να  έχουν  μαζί  τους  επίσημο  έγγραφο

πιστοποίησης  ΑΜΚΑ  και  την  Αστυνομική  τους  Ταυτότητα  για  τους

ημεδαπούς ή το Διαβατήριο για τους αλλοδαπούς. Εάν η παραλαβή δεν

μπορεί να πραγματοποιηθεί για σοβαρούς λόγους από τον ωφελούμενο  ή

μέλος  της  οικογένειάς  του,  τα προϊόντα  θα μπορεί  να  παραλάβει  τρίτο
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πρόσωπο  προσκομίζοντας εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής

του ωφελούμενου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για την αποφυγή συνωστισμού θα

πρέπει οι δικαιούχοι:

 να  φροντίσουν για  την  έγκαιρη  παραλαβή  των  προϊόντων  τους

τηρώντας αυστηρά την  ημέρα και  ώρα που  τους έχει  υποδειχθεί

κατά την ενημέρωση τους (τόσο τηλεφωνική όσο και με SMS)

 να αποφύγουν την παρουσία μικρών παιδιών στο χώρο της διανομής

 να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού ιδιαίτερα όσον αφορά τη

στάθμευση  των  οχημάτων  και  την  τήρηση  της  διαδικασίας

παραλαβής των προϊόντων

Εξαιτίας του μεγάλου όγκου των προϊόντων θα πρέπει να ληφθεί ειδική

μέριμνα από τους δικαιούχους για την μεταφορά των προϊόντων τους,

προσερχόμενοι με μεταφορικό μέσο ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξουν

για τη μεταφορά των προϊόντων τους από το σημείο διανομής.

Μετά τη λήξη της ημερήσιας διανομής 15:00 μ.μ. τα αδιάθετα προϊόντα

επιστρέφονται άμεσα στις αποθήκες του προμηθευτή και  δεν μπορεί να

γίνεται καμία παραλαβή.

Πληροφορίες  για  το  πρόγραμμα  ΤΕΒΑ/FEAD στα  τηλέφωνα:

2421353141, 2421353149 & 2421048846
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