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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διανομή τροφίμων από το Δήμο Εορδαίας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού 

Covid-19. Δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος υπό τον συντονισμό της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδας. 

Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων στα πλαίσια υλοποίησης 

του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές 

συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID- 19,  προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε βασικά επισιτιστικά 

αγαθά μέσω Δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (Ι.Ν.Σ.) υπό τον συντονισμό της 

Κ.Ε.Δ.Ε. στις 17 Δεκεμβρίου 2020 στο Παλαιοντολογικό Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας (Αγίας 

Τριάδος 1 με 28ης Οκτωβρίου, δίπλα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας) από τις 9:30 έως τις 

13:30. Οι ωφελούμενοι και οι ωφελούμενες θα ειδοποιηθούν με ατομικό sms για την ώρα 

προσέλευσης τους στο σημείο διανομής και θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι οδηγίες που 

αναλύονται παρακάτω.  

Θα διανεμηθούν στους/στις δικαιούχους του προγράμματος τα παρακάτω προϊόντα: 

Ελαιόλαδο(Συσκευασία 4L) και Αραβοσιτέλαιο (Συσκευασία 2L) 

 

Οδηγίες προς Ωφελούμενους  για την περίοδο του LockDown  

1. Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα παραλάβουν τα προϊόντα επιδεικνύοντας τα εξής: 

Α) Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο. 

Β) Εκκαθαριστικό της Εφορίας ή εγκεκριμένη αίτηση του ΚΕΑ.  

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ιδίων απαιτείται κατάθεση εξουσιοδότησης 

ετέρου προσώπου και επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Οι ωφελούμενοι/ες θα υπογράφουν με δικό τους στυλό σε έντυπη λίστα και θα 

συμπληρώνουν τον αριθμό ταυτότητας του αιτούντος/αιτούσας του ΚΕΑ. 

 

Μεθοδολογία Διανομής Drive Through 

Λόγω της υφιστάμενης κατάστασης και της πανδημίας Covid-19, οι ωφελούμενοι/-ες θα προσεγγίσουν 

το σταθερό σημείο διανομής με ΟΧΗΜΑ ακολουθώντας  τη διαδρομή ξεκινώντας από το 6
ο
 Δημοτικό 

Πτολεμαΐδα, 14-12-2020 
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Σχολείο Πτολεμαΐδας (επί της οδού 28
ης

 Οκτωβρίου) σταθμεύοντας πίσω από το προπορευόμενο 

όχημα, το οποίο μετέχει στη διανομή, έτσι  ώστε: 

1) Αν δεν βρέχει, να μην αποβιβάζονται σε καμία στιγμή από τα οχήματα τους και να διέρχονται 

από δύο «στάσεις» όπου: 

i. Στην πρώτη, θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση τους από υπαλλήλους του Δήμου που θα είναι 

προφυλαγμένοι με μάσκες και γάντια. Μετά την ταυτοποίηση οι ωφελούμενοι/-ες θα 

υπογράφουν με δικό τους στυλό σε έντυπη λίστα ή γάντι με το οποίο θα πιάσουν το στυλό για 

την υπογραφή. 

ii. Στη δεύτερη, οι ωφελούμενοι/-ες θα παίρνουν τον αριθμό της συνταγής τους και θα το 

επιδεικνύουν στους υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι θα τοποθετηθούν τα τρόφιμα (σχάρα, πορτ 

– μπαγκάζ) εντός του οχήματος και ολοκληρώνεται η  διαδικασία.  

 

2) Σε περίπτωση βροχόπτωσης ή δυσμενών καιρικών συνθηκών, η διανομή θα πραγματοποιηθεί 

εντός του Μουσείου τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας. 

Υποχρεώσεις Ωφελούμενων  

Οι ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:  

1) Να προσέλθουν στο σημείο παραλαβής των τροφίμων αυστηρά στην προκαθορισμένη μέρα και 

ώρα που θα τους κοινοποιηθεί με SMS. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηρηθεί ο συγκεκριμένος 

κανόνας για την αποφυγή συνωστισμού.  

2) Να διαθέτουν το δικό τους στυλό για την υπογραφή στη έντυπη λίστα υπογραφών ή γάντι με το 

οποίο θα πιάσουν το στυλό για την υπογραφή.  

3) Να διαθέτουν το κατάλληλο έγγραφο πιστοποίησης/ταυτοποίησης δηλαδή το τελευταίο 

Εκκαθαριστικό της Εφορίας ή εγκεκριμένη αίτηση του ΚΕΑ μαζί με την επίδειξη της αστυνομικής 

του ταυτότητας ή με την  εξουσιοδότηση του ετέρου προσώπου (δεν απαιτείται γνήσιο της 

υπογραφής). 

4) Κατά τη ταυτοποίηση και παραλαβή να φορούν μάσκα.  

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι: 

Οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας πληρούν τα κριτήρια της υπ’ αριθμ. 

Δ23/οικ.17108/875/10.04.2017 Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’1474/28.04.2017) και έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο 

τέκνο γεννημένο μέχρι και το 2002, συμπεριλαμβάνονται στην πλατφόρμα του ΚΕΑ και έχουν αιτηθεί 

για επισιτιστική βοήθεια. 


