
 

 

         



 

 

                                            
 

  



 

 

 



 

 

 

                    



 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ:   Διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ του Δήμου  μας. 

Ο Δήμος Παιανίας ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 
που έχουν επιλέξει να είναι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθεια για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), ότι 
η διανομή των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020, στο χώρο του 
Αμπελουργικού Συνεταιρισμού επί της οδού Αγ. Θωμά 3 (όπισθεν Σούπερ Μάρκετ ¨ΓΑΛΑΞΙΑΣ¨). 

Η διανομή θα γίνει αυστηρά στη προκαθορισμένη ώρα που θα κοινοποιηθεί στους 
ωφελούμενους με SMS. 

Προϊόντα που θα διανεμηθούν: κοτόπουλο, χοιρινό κρέας, γραβιέρα, φέτα, πατάτες, αλεύρι, 
ελαιόλαδο, ζάχαρη, κριθαράκι, μαρμελάδα, μέλι, τοματοπολτός, ρύζι, φακές, φασόλια, φρυγανιές, 
σαμπουάν, οδοντόκρεμα, σαπούνι πλάκα, σκόνη για πλύσιμο ρούχων, (σύνολο 20 προϊόντα). 

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα παραλαμβάνουν την ποσότητα που τους αναλογεί, με την 
επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας και της αίτησης του ΚΕΑ, ώστε να γίνεται  η 
ταυτοποίηση του ΑΜΚΑ. 

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, 
τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση του 
ωφελούμενου, με σφραγίδα βεβαίωσης γνήσιου της υπογραφής του ή συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο, έχοντας μαζί και τον αριθμό ΑΜΚΑ του ωφελούμενου (σε επίσημο έγγραφο). 

Μεθοδολογία Διανομής «Drive Through» 

Λόγω της υφιστάμενης κατάστασης και της πανδημίας Covid-19, οι ωφελούμενοι θα προσεγγίσουν 
το σταθερό σημείο διανομής (Αμπελουργικό Συνεταιρισμό) με όχημα στην είσοδο του 
περιβάλλοντα χώρου και θα ακολουθούν τις οδηγίες που θα τους δίδονται. 

1. ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. 

2. ΘΑ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ «ΣΤΑΣΕΙΣ» όπου: 

Α. Στη πρώτη, έχοντας ταυτότητα, αριθμό ΑΜΚΑ (επίσημο έγγραφο) και δικό τους στυλό, θα 
πραγματοποιείται η ταυτοποίηση τους από υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας.  

Β. Μετά την ταυτοποίηση οι ωφελούμενοι θα υπογράφουν το ατομικό αποδεικτικό παράδοσης 
τροφίμων. 

Κατόπιν ο ωφελούμενος θα υποδεικνύει στους υπαλλήλους του αναδόχου που θα τοποθετήσουν τα 
τρόφιμα (σχάρα, πορτ – παγκάζ, εντός του οχήματος) και οι υπάλληλοι της αναδόχου εταιρίας 
ολοκληρώνουν την διαδικασία. 

3. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας θα εξέρχονται άμεσα από τον 
περιβάλλοντα χώρο. 

Υποχρεώσεις Ωφελούμενων 

Οι ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες: 

1. Να προσέλθουν στο σημείο παραλαβής των τροφίμων αυστηρά στη προκαθορισμένη ώρα που 
θα τους κοινοποιηθεί με SMS. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηρηθεί ο συγκεκριμένος κανόνας για 
την αποφυγή μποτιλιαρίσματος αλλά και για την ταχεία εξυπηρέτησή τους. 

2. Κατά τη ταυτοποίηση και παραλαβή να φορούν μάσκα. 



 

 

Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα SMS στα κινητά τους τηλέφωνα. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106641610                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 
Κατηγορία 

ωφελούμενου 
1 

Κατηγορία 
ωφελούμενου 

2 

Κατηγορία 
ωφελούμενου 

3 

Κατηγορία 
ωφελούμενου 

4 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 1 1 1 

ΦΑΚΕΣ 2 4 4 4 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 2 4 4 4 

ΜΟΣΧΑΡΙ 1 2 2 2 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 2 2 3 3 

ΖΑΧΑΡΗ 2 4 4 4 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 2 4 6 6 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 1 1 1 1 

ΡΥΖΙ 2 4 4 4 

ΑΛΕΥΡΙ 2 4 4 4 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 2 4 6 6 

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 2 4 6 6 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 1 2 3 4 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 1 1 1 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ 1 2 2 2 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 

ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ-

ΠΕΛΤΕ 

1 2 3 3 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 1 2 2 2 

ΦΑΣΟΛΙΑ 1 2 2 2 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


