
 

       

 

 

 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΒΑ 

 

Ο Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων, μέσω της Κοινωνικής του Υπηρεσίας και του 

Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου 

Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (FEAD/TEBA)», θα πραγματοποιήσει διανομή 

τροφίμων, τη Τετάρτη 14/04/2021 από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. 

έξω από το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών στην οδό Σταδίου.  

Ωφελούμενοι είναι  οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), 

που έχουν δηλώσει, ότι επιθυμούν να συμμετέχουν και στο ΤΕΒΑ. 

Τονίζεται ότι οι διανομές θα πραγματοποιηθούν τηρώντας αυστηρά τους 

κανονισμούς ατομικής υγιεινής και τις οδηγίες – μέτρα προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας για την πρόληψη της διασποράς του COVID-19, που έχουν τεθεί από την 

Κείμενη Νομοθεσία.  Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι κατά την προσέλευσή τους στον 

ανοιχτό χώρο της διανομής θα πρέπει να φορούν μάσκα και να πειθαρχούν στις 

οδηγίες του προσωπικού της διανομής σε σχέση με την τήρηση απόστασης μεταξύ 

τους.  

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε όλοι να προσέρχονται κατά 

την αναγραφόμενη ώρα στο γραπτό μήνυμα που θα τους αποσταλεί έγκαιρα 

(τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον οποίο 

έχουν δηλώσει. Οι ώρες διανομής έχουν ως ακολούθως, σύμφωνα με το αρχικό 

επιθέτου κάθε ωφελούμενου: 

 08:00-09:00 Παραλαμβάνουν Α-Ι 
 09:00-10:00 Παραλαμβάνουν Κ-Λ 
 10:00-11:00 Παραλαμβάνουν Μ-Ο 
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 11:00-12:00 Παραλαμβάνουν Π-Σ 
 12:00-13:00 Παραλαμβάνουν Τ-Χ 

 

Τα προϊόντα θα παραλαμβάνονται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και 

του ΑΜΚΑ του μέλους της αίτησης που παραλαμβάνει. Σε περίπτωση αδυναμίας 

προσέλευσης των ιδίων ή στην περίπτωση που ο δικαιούχος ανήκει στις ευπαθείς 

ομάδες υγείας (άνω των 65 ετών ή κάτω των 65 ετών με υποκείμενο νόσημα), 

μπορεί να παραλάβει τρίτος, με επιπλέον κατάθεση εξουσιοδότησης ετέρου 

προσώπου (χωρίς το γνήσιο της υπογραφής) και επίδειξη της αστυνομικής του 

ταυτότητας. 

Σε περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν μπορεί να παραλάβει 

εξαιτίας προβλημάτων υγείας ή χιλιομετρικής απόστασης παρακαλείται να 

ενημερώσει στο Κέντρο Κοινότητας, μέχρι και την Τρίτη 13/04/2021, στο 

τηλέφωνο 2228350243. 

 

 

Ψαχνά, 09/04/2021 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 

 

 


